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Molens Rijnland

Tweede roebreuk 
binnen een maand 
in Kinderdijk!

Van Hoop tot Hoop:
een bereisde molen



Bij de omslag voorzijde: Molen 7 van de Nederwaard in Kinder-
dijk na de roedenbreuk op 1 juli; de geschiedenis herhaalt zich
(foto J. De Vries).

Bij de omslag achterzijde: De Mopmolen is een juweel van een
Zuid-Hollandse schepradmolen. Bijna was het malen hem ontzegd
doordat de verbinding tussen molen en polder werd verbroken
met de aanleg van de HSL en de verbreding van de A4. Een 300 m
lange duiker voorkomt het gelukkig het geraken van de molen in 
een soort schaduwbestaan. Op deze foto van 10 augustus bemaalt
de molen de polder weer als vanouds. De molenaar is het kroos-
hek aan het reinigen van allerlei waterplanten en andere rommel
die de malende molen aangetrokken heeft. Naast de waterloop ligt
een grote hoop en er staat ook nog eens een kruiwagen vol, de
‘oogst’ van jaren stilstaand water. Het onderstreept de juistheid 
van het argument dat de malende molen bijdraagt tot een betere
waterkwaliteit in Nieuwe Wetering vanwege de betere door -
stroming (foto B. Dooren).
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Redac t i onee l

Het verplaatsen van molens is altijd weer stof voor interessante arti-
kelen; te meer als de eerdere standplaats of standplaatsen van de
molen niet of nauwelijks bekend zijn. Zo zullen maar weinig lezers
weten dat de in 1920 verbrande korenmolen van De Cocksdorp op
Texel eerder in Sassenheim stond en nog eerder vermoedelijk als ko-
renmolen in Amsterdam. In dit nummer wordt vooral de Texelse epi-
sode in het bestaan van deze molen toegelicht. Dankzij het merk-
waardige feit dat de korenmolen van De Cocksdorp eigendom
was van een polder konden aan het archief van die polder veel bij-
zonderheden worden ontleend. Een bittere pil evenwel was dat
een aantal, voor de molen heel wezenlijke, archiefstukken nog niet
eens zo lang geleden vermoedelijk zijn vernietigd.

JSB

Afsluitdatum van de kopij voor het oktobernummer van 
Molenwereld: 9 september 2005.

Uw mooiste molenfoto ook in kleur op de achterpagina van de Mo-
lenwereld? De achterpagina reserveren wij voor lezers die hun mooiste
molenfoto’s graag met anderen willen delen. Inzending kan zowel per
post als per e-mail. In het laatste geval is wel een voldoende hoge re-
solutie vereist: minimaal 300 dpi. Met een formaat van 18 cm br.  Foto’s
met staand formaat hebben de voorkeur. Inzending kan geen plaat-
sing garanderen. Er zijn per jaar immers maar elf mogelijkheden en bo-
vendien streeft de redactie naar spreiding per regio en molentype. U
kunt uw foto (‘s) insturen of mailen naar de redactie van Molenwereld.
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Informatie voor deze rubriek: 

Redactie Molenwereld, p/a B.H.J. Mols, Provincialeweg Zuid 42, 
4286 LM  Almkerk. 
Tel.: 06-50283248 

E-mail: bart68@planet .n l

Bescherming molenrompen 
(vervolg) 

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg is
bezig met een selectieproces voor het op
de rijksmonumentenlijst plaatsen van
waardevolle molenrestanten. In voor-
gaande nummers van Molenwereld was
te lezen dat ten aanzien van de voorge-
nomen plaatsing zowel positief als nega-

tief geadviseerd werd. Inmiddels zijn de
eerste zes door belanghebbenden inge-
diende bezwaren tegen het plaatsings-
besluit behandeld door de Commissie
voor de bezwaarschriften van het Ministe-
rie van OCW. Op 5 en 12 april werd een
uitspraak gedaan inzake de molenrestan-
ten te Leerdam, Nieuwvliet, Sint-Oeden-
rode en Lutten, Schaijk en Heemserveen.
Het bezwaarschrift ten aanzien van laatst-
genoemde molen werd ter zitting inge-
trokken. Bezwaarmakers van de Achter-
ste molen te Leerdam voerden aan dat er
sinds de plaatsopneming veel aan het in-
en exterieur veranderd is en dat er geen
rekening is gehouden met de huidige be-
stemming van het molenrestant. Namens
de staatssecretaris werd aangevoerd dat
wijziging niet zondermeer tot aantasting
leidt van het monument en dat aanwij-
zing toekomstige wijzigingen niet in de
weg staat. De monumentale waarde is
gelegen in de historische waterstaatkun-
dige ligging van het restant als overblijfsel
van een molengroep met getrapte be-
maling in het Lingegebied. De bezwaren
zijn ongegrond verklaard en het besluit tot
aanwijzing is in stand gelaten. De be-
zwaarmaker van de incomplete molen
Luteyn te Nieuwvliet wil de mogelijkheid
behouden dat de in 2001 aangebrachte
zendinstallaties in de toekomst uitgebreid
mogen worden. Aangezien geen sprake
is van concrete bouwplannen, die onder
bepaalde beperkingen nog steeds ge-
oorloofd zijn, is het in eerste instantie niet
ontvankelijke bezwaar niet gehonoreerd
en blijft aanwijzing in tact. De molenromp
te Sint-Oedenrode heeft thans de functie
van woning. De bezwaarmaker, niet
zijnde de eigenaar, heeft als belangheb-
bende aangevoerd dat de aanwijzing
leidt tot verlies van zeggenschap over de
grond en het gebruik van de molenromp.
Namens de staatssecretaris is gesteld dat
aanwijzing slechts de molenromp betreft
en dat de eigenaar degene is die de zeg-
genschap blijft behouden. Laatstge-
noemde stond niet negatief tegenover
de aanwijzing, die om voornoemde rede-
nen dan ook in stand blijft. Dit geldt ook
voor de incomplete molen ‘Welkom’ te
Lutten. Bezwaarmakers voerden aan een
hogere verzekeringspremie te moeten
betalen, geen wijzigingen aan nog aan-
wezige tandwielen te mogen doen en
vermindering van woongenot. Behalve in

geval van herbouw is geen sprake van
extra verzekeringslasten; daarnaast is wij-
ziging van het interieur via een monu-
mentenvergunning nog steeds mogelijk.
Aangezien er voorts geen concrete
(ver)bouwplannen zijn is er geen aanlei-
ding de molen niet tot monument aan te
wijzen. Met het aanwezig zijn van vol-
doende waarborgen in het bestemmings-
plan en mogelijke beperkingen ten aan-
zien van toekomstige verbouwing werd
door bezwaarden de aanwijzing van de
molenromp te Schaijk onderbouwd. Aan-
gezien er geen belemmeringen zijn aan-
gevoerd in het huidige gebruik en geen
concrete plannen zijn opgevoerd, is ook
hier het resultaat dat de staatssecretaris
de aanwijzing van de molen tot rijksmo-
nument ongemoeid laat. Het behoud
van de molenromp werd overigens door
alle betrokken partijen niet betwist. 

VNG uit ernstige bezwaren tegen
het BRIM 

Staatssecretaris Van der Laan heeft in juli
de nieuwe subsidieregeling voor de in-
standhouding van Rijksmonumenten naar
de Tweede Kamer gestuurd (BRIM). Deze
regeling is de opvolger van de twee re-
gelingen voor restauratie én voor onder-
houd (BRRM en BROM) die 1 januari 2006
(effectief per 1 januari 2007) in zou moe-
ten gaan. De samenvoeging zou tot 
vereenvoudiging en lastenvermindering
moeten leiden, maar dat is volgens de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) nog onvoldoende het geval. Vol-
gens de VNG wordt een aantal kansen
op vereenvoudiging gemist. Bovendien is
aan de basisvoorwaarde, voldoende
geld om achterstanden weg te werken,
niet voldaan. In een eerste reactie stelt
de VNG dat het Besluit Rijkssubsidiering In-
standhouding Monumenten (BRIM) ten
onrechte uitgaat van een situatie waarin
de restauratieachterstanden zijn wegge-
werkt. Momenteel bestaat een achters-
tand van 234 miljoen euro en instandhou-
ding komt pas ná restauratie aan de
orde. Het BRIM is niet bedoeld om die res-
tauratieachterstanden weg te werken,
maar zolang die achterstanden niet weg-
gewerkt zijn is deze subsidieregeling voor
veel monumenten onvoldoende. De VNG
vindt het bezwaarlijk dat de subsidierege-

Het bezwaar tegen de plaatsing van
deze molenromp in Sint Oedenrode op
de rijksmonumentenlijst is verworpen
(foto H. van Steenbergen).
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ling van het rijk los komt te staan van de
vergunningverlening door de gemeen-
ten. De monumenteneigenaar moet nu
én zaken doen met de gemeente én met
het rijk, en dat is weer strijdig met de ‘één-
loketgedachte’. Bovendien loopt de ei-
genaar het risico dat hij subsidie krijgt voor
werkzaamheden die hij van de ge-
meente niet mag uitvoeren, of andersom.
Dat is zeer onwenselijk: tussen subsidiever-
strekking en vergunningverlening moet in-
houdelijk samenhang blijven bestaan.
Tenslotte maakt de VNG zich zorgen over
de hoeveelheid administratieve lasten in
de nieuwe regeling. Soms gaat het om
kleine bedragen, terwijl daarvoor wél veel
onderbouwing en bewijsmateriaal (in-
spectierapporten, bouwtekeningen) aan-
geleverd moet worden. De beoordeling
van de aanvraag is zeer gedetailleerd.
De VNG heeft de Tweede Kamer uitge-
breid geïnformeerd over haar standpun-
ten. Daarbij heeft zij ook alternatieven en
voorstellen tot verbetering gedaan. Geld
voor achterstanden, minder administra-
tieve lasten en meer samenhang tussen
subsidie en vergunning, zijn voor de VNG
belangrijke voorwaarden voor een
goede regeling.

Opnieuw deining rond theehuis
Hollandsch Welvaart te 
Mensingeweer

Al eerder leidden de plannen tot de in-
richting van een theeschenkerij in molen
Hollandsch Welvaart te Mensingeweer tot
commotie. Begin dit jaar speelde een ini-
tiatief om op korte afstand van de molen
nog een theeschenkerij te stichten (Mo-
lenwereld 2005-3-75). In een later stadium
bleek tevens dat de inzichten van de mo-

lenaars onvoldoende verwoord werden
in de door de Stichting Hollandsch Wel-
vaart uitgewerkte plannen, hetgeen op-
nieuw tot frictie leidde. De daarop inge-
diende bezwaarschriften tegen de monu-
mentenvergunning die de gemeente De
Marne heeft verleend voor de verbou-
wing, hebben uiteindelijk toch geleid tot
een positief resultaat. De bezwarencom-
missie was van mening dat de bezwaar-
den (Heemschut, vertegenwoordiging
molenaars) overleg moesten plegen met
de dames van de Stichting Hollandsch
Welvaart. Dit gesprek leidde tot het plan
van de gemeente een aanvullende ver-
gunning te verstrekken op de reeds ver-
leende monumentenvergunning. In deze
aanvullende vergunning zijn enkele wijzi-
gingen en verduidelijkingen opgenomen.
Heemschut en de molenaars hebben
daardoor meer vertrouwen in de thee-on-
derneming gekregen en staan daar nu
positief tegenover. 

Kap op Widde Meuln Ten Boer
geplaatst

Op 21 juli is de kap geplaatst op De
Widde Meuln te Ten Boer. De restauratie
van de molen begint nu zichtbaar grote
vorderingen te maken. In eerste instantie
dreigden harde wind en regen roet in het
eten te gooien, maar tegen het einde
van de ochtend werd toch besloten de
kraan in actie te laten komen. Na zeven-
tig jaar zonder kap te hebben gestaan
was de molen met een half uur weer
voorzien van een nieuw exemplaar. Om
dit moment te markeren werd door de
heer Rubingh, eerdere eigenaar en voor-
malig bestuurslid van de Stichting Widde
Meuln, de vlag in top gehesen. In de kap

ligt de oude as uit de korenmolen van La-
ren (NH) die door het aanbrengen van
een muts om de pen is verlengd. De stich-
ting streeft ernaar dat de molen dit jaar
volledig maalvaardig wordt opgeleverd.
In de molen wordt een informatiecentrum
ingericht over de economische en cultu-
rele aspecten van het gebied Damster-
diep, uiteraard inclusief informatie over
de molen zelf. Dankzij een anonieme gift
van 25.000 euro en een bijdrage van de
Frans Mortelmans Stichting ad 5.000 euro,
is de stichting nog maar 14.000 euro ver-
wijderd van de financiële eindstreep. 

Gemeente zoekt uitvlucht om
molen Edens niet te verhogen

De molen van Edens te Winschoten is een
van de meest opmerkelijke korenmolens
in Nederland. De molen heeft in 1870 een
metamorfose ondergaan, waarover de
molendeskundigen nog immer in het duis-
ter tasten. Dat de molen werd verhoogd
is een vaststaand gegeven maar over de
manier waarop bestaan verschillende
zienswijzen en mogelijkheden. De molen
dateert uit 1763 en de eerste 3,5 meter
van de stenen onderbouw gaat terug tot
die periode. Naar alle waarschijnlijkheid is
het achtkant in 1870 verlengd. Het oor-
spronkelijke achtkant is ommuurd met de
‘verlengde’ onderbouw. Vast staat even-
eens dat in de molen als het ware twee
achtkanten op elkaar verwerkt zijn (Mo-
lenwereld 2004-6-238/243 en 2004-9-
306/313). Met een op handen zijnde ver-
hoging zou het mysterie nog ingewikkel-
der worden wanneer niet zorgvuldig om
wordt gegaan met de bijzondere histori-
sche constructie die aanwezig is in deze
molen! Op 17 juni is de aankondiging van

De kap van de Widde Meuln nadert zijn definitieve
plaats (foto: A. Hoogduin, 21 juli 2005).

De verlengde bovenas in de kap van de Widde Meuln. Het is nauwelijks voor-
stelbaar dat deze as uit een binnenkruier komt (foto: H. Noot, 25 juni 2005).
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de aanbesteding voor de verhoging van
molen Edens officieel gepubliceerd. Eer-
dere berichten spraken van een aanbe-
steding in juli, maar in verband met de va-
kantieperiode is hiervan afgeweken. In
september moet een keuze gemaakt zijn
aan wie het werk gegund zal worden. De
werkzaamheden zullen dan in oktober
hun aanvang moeten nemen, tenzij de
politiek toch anders besluit. 
De discussie over de verhoging laaide na-
melijk eind juni andermaal op, nadat
reeds eind 2003 door de gemeenteraad
goedkeuring werd verleend aan de plan-
nen de molen circa drie meter te verho-
gen (Molenwereld 2003-11-311). De door
biotoopproblemen ingegeven oplossing
zal circa 800.000 euro gaan kosten. Nu de
bouw van het tegenover gelegen appar-
tementencomplex gerealiseerd is, con-
stateert men dat de molen gewoon kan
draaien. Is het bedrag aan te besteden
gemeenschapsgeld bij nader inzien niet

te hoog voor een wellicht niet noodzake-
lijke ingreep? Een afvaardiging van de ge-
meenteraad is in overleg getreden met de
molenaars om te bezien of de eerder ge-
maakte afspraken omtrent verhoging nog
nagekomen moeten worden. De verho-
ging was een voorwaarde waaronder het
door de molenaars en andere organisaties
ingediende bezwaarschrift zou worden in-
getrokken. Desalniettemin is het aanbeste-
dingstraject al in gang gezet.

Preventief uitnemen van roeden
De Hoop te Almelo

De gemeente Almelo heeft in juni 2005
bepaald dat molen De Hoop tot nader
order niet mag draaien. Aanleiding voor
deze maatregel is een scheur in een van
de roeden. De roeden, fabrikaat Buurma,
nummer 308 en 309, dateren uit 1995. De
Stichting Windkorenmolen De Hoop legt de

verantwoordelijkheid bij de producent,
maar het onder de naam Naaijer voortge-
zette bedrijf is inmiddels failliet. De scheur
kwam aan het licht tijdens een inspectie
door Groot-Wesseldijk uit Lochem, vooraf-
gaand aan schilderwerkzaamheden. Op
28 juni zijn de roeden met speciale rönt-
genapparatuur aan een nadere inspectie
onderworpen en gebleken is dat er circa
16 slechte lasnaden aanwezig zijn. Het on-
derzoek werd uitgevoerd in opdracht van
eigenaar gemeente Almelo. De schade is
herstelbaar en hierop vooruitlopend zijn de
roeden op 7 juli uitgenomen. De molen blijft
tijdens openingstijden gewoon geopend
en in afwachting van herstel zijn de roeden
naast de molen gelegd. Op 22 augustus is
MTE Lastechniek uit Lochem begonnen
met de reparatie van de gescheurde las-
naden en eind augustus is dit werk afge-
rond.

Opnieuw nul op rekest Stichting
Ommer Molens

De Stichting Ommer Molens heeft ander-
maal aandacht gevraagd voor de bio-
toopbescherming van molen De Lelie te
Ommen. Het College van B & W houdt
echter vast aan haar eerder ingenomen
standpunt, dat het nemen van een voor-
bereidingsbesluit tot bestemmingsplanwij-
ziging niet nodig is (Molenwereld 2003-12-
337). De planologische bescherming van
de molen is in het vigerende bestem-
mingsplan voldoende. De gemeente
geeft tevens aan de molenbiotoop
nauw lettend in de gaten te houden. In juli
2000 heeft het college zich schriftelijk ver-
bonden aan het toetsen van nieuwe
planologische ontwikkelingen aan de in
het algemeen geldende molenbescher-
mingszones. Pas bij de toekomstige her-
ziening van het bestemmingsplan Om-
men Kom zullen de molenbeschermings-
zones ook daadwerkelijk in het bestem-
mingsplan worden opgenomen. 

Dankzij gemeentelijke herinde-
ling restauratie molen Giesbeek
van start

Het College van B & W van de gemeente
Zevenaar heeft begin juli opdracht vers-
trekt voor de restauratie van molen De
Hoop te Giesbeek. De restauratie werd
vorig jaar al aan de orde gesteld binnen
de voormalige gemeente Angerlo (Mo-
lenwereld 2004-12-390). Ondanks een
sceptische houding van de raadsleden
van de voormalige gemeente Angerlo is
in 2004 toch nog een reservering gedaan
van ruim 80.000 euro ten behoeve van de
restauratie. Na gemeentelijke herindeling
is Giesbeek met molen De Hoop opge-
gaan in de gemeente Zevenaar. Nu de
molen sinds 1 januari 2005 eigendom is
van de gemeente Zevenaar, wordt de
daad bij het woord gevoegd. Zonder de
restauratie zou de molen waarschijnlijk
met een jaar tot stilstand gedoemd zijn.
De laatste grote restauratie dateert uit

Doorsnede van de verhoogde molen van Edens in Winschoten (tekening Bas Koster).

M O L E N S A C T U E E L
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1981 en sinds die tijd is jaarlijks klein onder-
houd verricht. Schilderwerkzaamheden
werden veelal door zelfwerkzaamheid
van de molenaar uitgevoerd. De restau-
ratie is in september gestart en wordt uit-
gevoerd door Vaags te Aalten. De werk-
zaamheden hebben onder meer betrek-
king op het kruiwerk. Zo wordt herstel uit-
gevoerd aan de overring, de spantring,
de lange spruit en de korte spruit. Tevens
zal de molen een uitgebreide schilder-
beurt krijgen en wordt aandacht besteed
aan de toestand van de roeden.

Plaquette als aanloop naar her-
bouw Thorense Molen?

Tijdens de slag om Arnhem brandde de
Thorense Molen te Leuth op 18 september
1944 volledig af. De molen was nog maar
net hersteld van de op 14 november 1940
opgelopen oorlogsschade. Reeds in 2001
werd door de scheidende voorzitter van
de Ubbergse Stichting tot Behoud van
Monument en Landschap herbouw van
deze unieke wipkorenmolen bepleit (Mo-
lenwereld 2001-3-61). Met het verdwijnen
van de Thorense Molen stierf dit molen-
type als grondzeiler uit. De constructie
van deze molen is in Molenwereld uitvoe-
rig aan de orde geweest (Molenwereld
2002-5-144 t/m 146), alsmede enkele an-
dere als grondzeiler bestaand hebbende
wipkorenmolens. Volgend op het pleidooi
van 2001 zijn opnieuw initiatieven opge-
vat om de herbouw aan de Kapitteldijk
nieuw leven in te blazen. Namens de
Stichting Herbouw Thorense Molen heeft
J. van Eck een aanvraag ingediend voor
het oprichten van een plaquette op de
voormalige plaats van de Thorense Molen
te Leuth. De gemeente Ubbergen heeft
door een bestemmingsplanwijziging aan-
gegeven open te staan voor toekomstige
herbouw. 

Plannen restauratie te Voorst 
krijgen definitief vorm 

De Stichting Korenmolen Voorst (SKV) is al
enige tijd actief om de Molen van Hal te
Voorst, gemeente Oude-IJsselstreek, in
oude staat te restaureren. Vele jaren van
overleg met diverse instanties, organise-
ren van activiteiten en plannen maken
zijn reeds gepasseerd. Op vrijdag 8 juli
werd bij de romp van de beltmolen een
belangrijke stap gezet op het pad dat
naar het gestelde doel moet leiden. Door
het stichtingsbestuur werd aan wethou-
der Haverdil van de gemeente Oude-IJs-
selstreek de definitieve begroting aange-
boden, die er toe moet leiden dat de
noodzakelijke vergunning voor het restau-
ratieproject zal worden verstrekt. De heer
Johan Veldhorst van het stichtingsbestuur,
die in aanwezigheid van de overige be-
stuursleden de overhandiging verrichtte,
schetste in het kort nog eens de geschie-
denis van de molen. Hij wees in zijn toe-
spraak tevens op het grote cultuurhistori-
sche belang van het restauratieproject

voor de gehele streek. Wethouder Haver-
dil verklaarde hiervan volledig overtuigd
te zijn en verzekerde dat de gemeente
Oude-IJsselstreek haar aandeel in het to-
tale project zal leveren. Na de overhandi-
ging werd een toast uitgebracht op het
welslagen van het restauratieproject.
Stichting Korenmolen Voorst

Krijgt restauratie De Hoop te 
Vorden gestalte?

De gemeente Bronckhorst stemde reeds
in 2004 in met het restauratieplan voor
molen De Hoop te Vorden. De molen
staat er al enkele jaren in gehavende toe-
stand bij. Discussie ontstond nadat de ei-
genaar als voorwaarde stelde dat in de
bijgebouwen een woning ingericht zou
mogen worden. De gemeente ging uit-
eindelijk akkoord, maar de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg zag hierin een
bezwaar (Molenwereld 2004-4-160/161).
De provincie heeft 50.000 euro toege-
zegd en het is nu zaak snel een verzoek
tot restauratie bij het rijk in te dienen. Men
verwacht voor de restauratie aanspraak
te maken op een bedrag van circa
137.000 euro, daarnaast zal de gemeente
zelf 50.000 euro bijdragen in navolging
van de provincie (voor 25.000 euro wordt
een Europese subsidie aangevraagd).
Een door de hele gemeenteraad gedra-
gen voorstel is op 25 augustus aan het
College van B & W voorgelegd, met het
verzoek om instemming. Met een in totaal
337.000 euro kostende restauratie, zal ei-
genaar van Ark zelf nog zo’n 100.000 euro
op tafel moeten leggen. Eigenaar van
Ark wil eerst zien en dan geloven.

Opnieuw herstelplannen Nieuwe
Molen te Zelhem 

Het restant van De Nieuwe Molen te Zel-
hem is als incomplete molen op de rijks-
monumentenlijst geplaatst (Molenwereld
2004-2-76, nr. 2.05.4). De in 1818 als grond-
zeiler gebouwde korenmolen was in be-
drijf tot 1939, het jaar waarin de molen
onttakeld werd. De herbouwplannen zijn
door de in juni 2005 opgerichte Stichting
tot Instandhouding van de Molen van
Coops opnieuw leven ingeblazen. De
stichting zal zich eerst bezighouden met
het verkrijgen van financiële middelen.
Initiatieven van een eerder hiertoe opge-
richte stichting strandden door het ge-
brek daaraan. Nu de mogelijkheid aan-
wezig is dat er voor herstel ook subsidie
verkregen kan worden, acht men de kan-
sen op volledig herstel (na verplaatsing

over een afstand van 700 meter) groter.
De stichting ijvert voor verplaatsing naar
een plek aan de Hummeloseweg en de
Eeltinkweg, waar de molen een betere bi-
otoop geboden kan worden. Het College
van B & W van de gemeente Bronckhorst
heeft besloten in principe medewerking
te willen verlenen. Hiertoe dient nog wel
het bestemmingsplan gewijzigd te wor-
den. De herbouw zou passen in het beleid

Overhandiging definitieve begroting
restauratie Molen van Hal te Voorst
(foto: J. van Braak, 8 juli 2005).

De Nieuwe Molen of Molen van Coops
in Zelhem met het molenaarshuis. Bij
een eventuele ‘ontworteling’ van de
molen zal het huis evenals de bij de
molen horende motormaalderij op de
oude plaats achterblijven (foto jsb, 15
juli 1997).
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van de gemeente om het toerisme in de
regio aan te moedigen. Na de behande-
ling van het verzoek op 25 augustus om
de restauratie van de historische sluis bij
Laag-Keppel en de Vordense molen De
Hoop te ondersteunen, zal de gemeente-
raad een verzoek om een gemeentelijke
bijdrage voor De Nieuwe Molen inbren-
gen. 

Doorbraak restauratie Maallust in
Amerongen

Alweer ruim een jaar geleden leidde ge-
steggel rond de molenbiotoop van de als
rijksmonument beschermde molen Maal-
lust te Amerongen tot het ontstaan van
een vicieuze cirkel. De ontwikkeling van
restauratieplannen werd door de eige-
naar afhankelijk gesteld van de planvor-
ming ten aanzien van de nieuwbouw, ter-
wijl planvorming door de gemeente pas
plaats zou vinden wanneer de molen
daadwerkelijk voor de toekomst gered
zou zijn (Molenwereld 2004-5-191). De ge-
meente heeft diverse adviezen in de wind
geslagen en is met een projectontwikke-
laar aan de slag gegaan om bouwplan-
nen voor het terrein rond de molen te ont-
wikkelen. De door de gemeente be-
paalde randvoorwaarden voldoen even-
wel niet aan de voorwaarden voor een
draaiende molen. Enige houvast in deze
is dat het bestemmingsplan nog steeds
voorziet in de bouw van woningen op het
terrein onder strikte voorwaarde van ge-
lijktijdige restauratie van de molen. 
Na een kortstondige en mislukte vrijage
met projectontwikkelaar Giza-bouw, die
de haalbaarheid van haar plannen niet
wenste te verdedigen, kwam het terrein
weer in bezit van voormalig eigenaar Van
den Brink. Eind 2004 verstrekte de ge-
meente opdracht aan het samenwer-
kingsverband Molenbrink om een plan
voor te leggen aan de gemeente en het

door de gemeente ingeschakelde ste-
denbouwkundig bureau. In het samen-
werkingsverband Molenbrink zijn woning-
bouwvereniging Amerongen en Griffioen
Architecten verenigd. Zij hebben de rech-
ten verworven om het terrein inclusief mo-
len aan te kopen. Ontbindende voor-
waarde in het koopcontract is dat binnen
afzienbare tijd een financieel haalbaar
plan wordt opgeleverd. Molenbrink eist
dat voor september 2005 uitspraken op
bestuurlijk niveau zijn gedaan omtrent de
mogelijkheden. De gemeente is blij met
de aanstaande verkoop van het terrein
aan de nieuwe projectontwikkelaar en
ziet de plannen voor de bouw van circa
veertig woningen gaarne tegemoet.
Wanneer de deal tussen Molenbrink en
gemeente bezegeld kan worden, zal de
molen via de gemeente aan een derde
partij verkocht worden. Vooruitlopend
hierop heeft de gemeente aan Het
Utrechts Landschap verzocht de eventu-
ele restauratie te behartigen en de molen
in beheer over te nemen. Feit is en blijft
dat er een spanningsveld bestaat tussen
het aantal te bouwen woningen en de
mogelijkheden ten aanzien van een in de
toekomst draaiende molen. Molenbrink
licht desgevraagd toe dat de wijzigings-
bevoegdheid een kwestie is voor de ge-
meente en de stedenbouwkundige. De
gemeente geeft aan dat moet worden
bezien wat realistisch en haalbaar is.
Koste wat kost wil ze echter besluitvor-
ming forceren, aangezien Amerongen
vanaf 1 januari 2006 wordt opgenomen in
de gemeente Heuvelrug. Saillant detail bij
deze opdeling is overigens dat de andere
molen op Amerongs grondgebied, ‘t Wis-
sel te Elst, bij de gemeente Rhenen zal
gaan behoren. 

Herbouw De Windhond te Soest
doet opnieuw stof opwaaien

Naarmate de mogelijke herbouw van De
Windhond te Soest dichterbij komt, age-
ren Soestenaren opnieuw tegen dit initia-
tief. Na instemming door de gemeente-
raad ligt het voorstel nu ter goedkeuring
bij de provincie (Molenwereld 2005-5-
155). Direct aan het bouwperceel gren-
zende eigenaren hebben het College
van B & W laten weten, dat mocht de
herbouw van de provincie groen licht krij-
gen zij een bezwaarprocedure zullen star-
ten. Een deel van de gemeenschap, als-
mede van de gemeenteraad, is nog
steeds van mening dat de gekozen loca-
tie een onjuiste is. De bezwaren worden
met name gemaakt, omdat de ge-
meente in het verleden aan de perceel-
eigenaren beperkingen heeft opgelegd.
De beperkingen kwamen voort uit de
wens de Soester Eng ter plaats vrij te hou-
den. Het is dus niet te verteren voor deze
perceeleigenaren dat er nu een molen
gaat verrijzen. Een enkele perceeleige-
naar heeft geclaimd dat ze naar de rech-
ter zal stappen en er alles aan zal doen
de herbouw alsnog te blokkeren. Het feit
dat de stichting die zich bezighoudt met

de herbouw na twintig jaar nog steeds
niet voldoende middelen heeft, stemt de
bezwaarden optimistisch ten aanzien van
hun kansen.

Hoekermolen te Vreeland 
tijdelijk ‘binnenkruier’

Na een lange weg om de financiering
rond te krijgen, is in februari 2005 een start
gemaakt met de restauratie van De Hoe-
kermolen te Vreeland. De staartbalk en
schoren zijn afgenomen en de lange en
korte spruit zijn verwijderd. De spruiten en
staart zullen nieuw worden aangebracht.
Een voeghout is aangegoten met kunst-
hars. De windpeluw is nog in orde en be-
hoeft geen herstel. De roeden worden
gecontroleerd op hun conditie. De mo-
len, in particulier bezit sedert 1963, werd
destijds verkocht onder voorwaarde dat
de molen als reservegemaal ingezet zou
kunnen worden. Om dit te verwezenlijken
zal een langere vijzel geplaatst worden.
Hierdoor zal de molen weer voldoende
tasting hebben waardoor de molen ook
daadwerkelijk kan malen. De weg tot res-
tauratie is er een van lange adem ge-
weest. De werkzaamheden zouden ei-
genlijk zo’n zeven jaar geleden al hun
aanvang hebben moeten nemen. Maar
het duurde uiteindelijk tot 2005 voordat
de subsidie van het rijk en de provincie
werd verkregen. De werkzaamheden
worden uitgevoerd door Kistemaker &

De Maallust in Amerongen is een van
de vele molens die letterlijk en figuur-
lijk uitgroeide tot mengvoederfabriek.
Enige jaren geleden zijn de silo’s rechts
gesloopt (foto jsb, 10 juli 1987).
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Korver uit Middenbeemster. Naar ver-
wachting zullen de werkzaamheden eind
november zijn afgerond en is weer een
Utrechtse molen in goede staat ge-
bracht. 

Nederlandse molens in 
Rijksmuseum Amsterdam 
Schiphol 

Van 16 augustus tot en met 13 december
2005 zijn in het Rijksmuseum Amsterdam
Schiphol schilderijen van Nederlandse
molens te zien. In totaal worden dertien
molens gepresenteerd. Op de tentoon-
stelling zijn werken te zien van bekende
schilders als Gabriël, Roelofs en Jongkind,
en ook een aantal zeer ingenieuze 18de-
eeuwse modellen van molens. Ook het
onlangs voor 495.000 euro (!) aange-
kochte schilderij ‘Oostzijdse molen bij
maanlicht’ (1903) van de schilder Piet
Mondriaan is op de expositie te bewon-
deren. Het Rijksmuseum Amsterdam
hoopt met deze tentoonstelling de dui-
zenden passagiers die maandelijks op
Amsterdam Airport Schiphol komen een
indruk te geven van het zo kenmerkende
Nederlandse cultuurgoed en van de rijk-
dom en diversiteit van de collectie van
het Rijksmuseum zelf. 

Uitstel woningbouw bij molen
polder Hensbroek

De gemeente Heerhugowaard heeft
bouwplannen in het plangebied De
Draai. In het aan te passen bestemmings-
plan was in eerste instantie een molenbe-
schermingszone van 100 meter opgeno-

men. In een later stadium werd deze
grens bijgesteld naar 80 meter, om een
bestaande situatie te legaliseren (Molen-
wereld 2005-3-80/2005-4-126). Dit alles ter
bescherming van de molen van de pol-
der Hensbroek, die aan de rand van het
plangebied ligt. De gemeente krijgt ech-
ter van de provincie Noord-Holland voor-
alsnog geen toestemming voor de bouw-
plannen. De afwijzing is gebaseerd op het
negatieve advies dat de Provinciale
Planologische Commissie van Noord-Hol-
land (PPCNH) op 20 juli 2005 heeft gege-
ven aan GS. Zo gaat de PPCNH onder an-
dere niet akkoord met de gehanteerde
afstand van 80 meter vanaf de molen. De
PPCNH heeft nader onderzoek aanbevo-
len en afhankelijk daarvan zal ze een
nieuw standpunt innemen.

Stacaravan bij De Zandhaas te
Santpoort

Sinds 15 augustus 2005 staat op het erf bij
korenmolen De Zandhaas in Santpoort
een stacaravan. De stacaravan heeft als

doel huisvesting aan de molenaar Jos
Kors en zijn gezin te bieden, totdat de ver-
bouwing aan (een gedeelte van ) de mo-
lenschuur tot beheerderswoning klaar is.
Sinds 1999 heeft Stichting Korenmolen de
Zandhaas plannen om boven het bezoe-
kersgedeelte in de schuur een woning te
realiseren. Het plan om de schuur te ver-
bouwen heeft een conserverend karakter
voor de buitenzijde van de schuur en de
verbouwing is omkeerbaar. In eerste in-
stantie was de schuur namelijk ook mole-
naarswoning, en pas later een ontvangst-
ruimte. In de procedures om de beoogde
vergunningen te verkrijgen zijn dusdanige
fouten gemaakt dat de rechter in juni
2004 heeft besloten om de gehele proce-
dure over te laten doen (Molenwereld
2004-10-332). De stichting is op dit mo-
ment nog niet veel verder. Het College
van B & W heeft een monumentenver-
gunning afgegeven voor het verbouwen
van de schuur (Molenwereld 2005-6-192).
Tijdens de ter visie ligging en bezwaarter-
mijn heeft Stichting Santpoort (opnieuw)
bezwaar aangetekend. Over de vormge-
ving en het eindresultaat van de verbou-

Herstel aan de Hoekermolen te Vree-
land (foto: Dick Kenbeek, 24 juli 2005).

In augustus heeft De Valk in Montfoort versierd gestaan vanwege het huwelijk van Saskia
Schiereck en Marcel Scholtens op 15 augustus jl. Sakia is de dochter van vrijwillig mole-
naar Dr. P.Th. Schiereck. Het mooimakersgoed is afkomstig van ‘t Slot in Gouda. Voor deze
gelegenheid zijn de Goudse stadswapens afgedekt met een ‘S’en een ‘M’ (foto Joop
Vendrig, 11 augustus 2005).
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wing blijven de meningen altijd verdeeld.
‘De een houdt immers van luchtig wit-
brood en de ander van een vast meer-
granen brood’, aldus molenaar Kors. Het
bezwaar is tijdens een hoorzitting op 20 juli
2005 nader toegelicht. Er kan geen bouw-
vergunning worden afgegeven zolang de
door de aanvrager aangevraagde mo-
numentenvergunning niet onherroepelijk
is. Dit heeft ertoe geleid dat voor het mo-
lenaarsgezin een stacaravan is geplaatst.
Aangezien de huidige woonruimte van
Kors (een molen in de Schermer) moet
worden gerestaureerd en de bedrijfsvoe-
ring van De Zandhaas grote inspanningen
vereist, is de verhuizing noodzakelijk en
onmisbaar voor verdere voortzetting van
het ambachtelijk maalbedrijf. Uiteindelijk
moet het molencomplex een fraai geheel
worden en blijven, niet alleen voor nu
maar ook voor in de toekomst.

Toegangspad hindert steken
nieuwe roede Dorregeester -
molen

De gemeente Uitgeest wil de Dorregees-
termolen verkopen om zo in 5 jaar een
bedrag van 65.000 euro uit te sparen. De
verkoop wordt in de weg gestaan door
het gegeven dat de reeds sinds vorig jaar
klaarliggende gesponsorde nieuwe
roede niet gestoken kan worden. Was er
eerst sprake van vooraf te plegen onder-
houd aan de kap en het niet vrij willen
maken van andere gelden voor de res-
tauratie (Molenwereld 2004-11-360), nu
komt de daadwerkelijke aap uit de be-
ruchte mouw. De oorzaak dat de tweede
roede nog niet gestoken is, is gelegen in
een discussie over het recht van overpad.
Daarnaast heeft de Stichting Uitgeester
en Akersloter Molens (SUAM) als poten-
tiële koper de voorwaarde gesteld dat de
molen voor onderhoud goed bereikbaar
moet zijn. Het bedoelde toegangspad is
voor de helft eigendom van het Hoog-
heemraadschap Hollands Noorderkwar-
tier en voor de andere helft van een par-
ticulier. Er is overleg gaande tussen de ei-
genaren over de mogelijkheid dat een
kraan van het toegangspad gebruik mag
maken. Het gesprek bevindt zich in een
vergevorderd stadium, maar er is nog
geen sprake van een garantie dat de
molen direct bereikbaar is met een kraan.
Mocht die oplossing niet komen dan is er
een alternatief denkbaar, maar dat kost
tienduizenden euro’s extra. Iets waar de
gemeente Uitgeest niet op zit te wach-
ten. 

De Kalkpoldermolen wordt 
verplaatst

De Kalkpoldermolen, gelegen aan de
jachthaven in Leiderdorp, verhuist naar
buurgemeente Jacobswoude. Het is de
bedoeling dat de molen langs de Does in
Hoogmade komt te staan. De molen
moet in natte tijden de Doesmolen bijs-
taan bij de bemaling van de polder. De

molen is sinds 1958 in eigendom van de
gemeente Leiderdorp, die nu haar
tweede molen ziet verhuizen. In 2003 ver-
huisde De Bosmolen uit Leiderdorp naar
de Lagenwaardse polder te Koudekerk
aan de Rijn. De gemeente wil de verhui-
zing aangrijpen om nadien de molen over
te dragen aan de Rijnlandse Molenstich-
ting. De Kalkpoldermolen zal het veld
moeten ruimen voor nieuwbouwwijk ‘t
Heerlijk Recht, voorheen het Mauritskwar-
tier. De bouw van de nieuwe woonwijk
begint nog dit jaar. Lange tijd probeerde
Leiderdorp de Kalkpoldermolen binnen
de gemeentegrenzen te houden. In de
aangrenzende Munnikenpolder was al
een plekje ingeruimd. Deze plaats ging
niet door omdat de molen daar geen
functie zou hebben. Op het moment dat
dit bekend werd, zat er volgens de ge-
meente niets anders op dan buiten de
gemeentegrenzen te zoeken naar een
volwaardige plek voor de molen. Vooraf-
gaand aan de verplaatsing zal de molen
eerst gerestaureerd worden. De molen
wordt daarvoor uit elkaar gehaald en in
de werkplaats van molenmaker Verbij in
Hoogmade gerestaureerd. Na de restau-
ratie verhuist de molen in delen naar zijn
nieuwe plek om daar opnieuw te worden
opgebouwd.

Molen Zemelpolder Lisse afge-
voerd van rijksmonumentenlijst

Op 30 juni heeft de staatssecretaris van
OCW, mevrouw Van der Laan, besloten
om de molen van de Zemelpolder in Lisse
af te voeren van de rijksmonumentenlijst.
Dit besluit is ondersteund door een advies
van de Raad voor Cultuur. Een beargu-
menteerd verzoek van de gemeente om
de molen op de Rijkslijst te handhaven

wordt genegeerd. Adviezen van lagere
overheden zijn invloedrijk, maar op
zwaarwegende gronden (?) besloot de
minister in dit geval hiervan af te wijken.
Het is merkwaardig dat de gemeente
Lisse zich alleen maar beroept op directe
argumenten voortvloeiend uit de molen
zelf en voorbij gaat aan het tot op heden
gevoerde beleid van rijkswege. Er zijn im-
mers meerdere voorbeelden te noemen
van afgebrande molens die (nagenoeg)
geheel herbouwd zijn en op de rijkslijst zijn

De Dorregeester Molen bij Akersloot, malend met één roede (foto Dick Kenbeek).

De feestvreugde getemperd: de molen
van de Zemelpolder geen monument
meer (foto Joop Vendrig).
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gehandhaafd. Het gemeentebestuur van
Lisse is het in het geheel niet eens met de
zienswijze van de staatssecretaris, zodat
B&W op 2 augustus hebben besloten be-
zwaar aan te tekenen tegen het geno-
men besluit.
Het argument voor de afvoering is name-
lijk dat met de verwoestende brand van 4
november 1999 de monumentwaarden
verloren zijn gegaan, ondanks de her-
bouw van de molen in zijn oude vorm.
Om die reden is ook geen subsidie vers-
trekt voor de herbouw. jsb.

Hargmolen geen rijks- maar wel
gemeentelijk monument

Op 28 mei 2004 vroeg de Historische Ver-
eniging Schiedam plaatsing op de rijks-
monumentenlijst aan voor de stomp van
de molen van de Hargpolder aan de Pol-
dervaart. In 1925 werd deze, in 1877 ge-
bouwde molen grotendeels afgebroken
en ingericht tot motorgemaal met een
dieselmotor die een vijzel aandrijft. In 1953
wordt de vijzel vervangen door een
schroefpomp en de dieselmotor door een
elektromotor. In 1973 komt het gemaal
buiten bedrijf, waarna de molenstomp
dienst blijft doen voor bewoning.
Zowel de Raad voor Cultuur, de erfpach-
ter van de molen als de gemeenteraad
van Schiedam hebben een negatief ad-
vies uitgebracht voor plaatsing op de rijks-
lijst en de staatssecretaris acht dat de mo-
len vanuit landelijk oogpunt bezien niet
beschermenswaardig is wegens onvol-
doende landschappelijke en historisch-
technische betekenis. Om die reden is de
molen uitgevallen in het selectieproces
voor molenrompen enz. (zie Molenwereld
2004-2). Zo besloot de staatssecretaris op
30 juni om de Hargmolen niet op de rijks-
monumentenlijst te plaatsen. Inmiddels is
recent de stomp van de Hargmolen, te-
zamen met die van zijn overbuurman, de
stomp van de Westabtsmolen, op de
Schiedamse gemeentelijke monumen-
tenlijst geplaatst zodat hun voortbestaan
op papier gewaarborgd is. Het is ondui-
delijk of de eigenaar in beroep is gegaan
tegen deze aanwijzing. 

Brand legt molenmakerij van
Herrewijnen plat

Op 7 augustus zijn de werkplaats en wo-
ning van molenmaker W. Herrewijnen te
Spijkenisse bijna volledig door brand ver-
woest. De schuur is volledig uitgebrand ;
de woning is zwaar beschadigd en dient
als verloren te worden beschouwd. Ge-
lukkig deden zich geen persoonlijke on-
gevallen voor, alle aanwezige personen
wisten zich tijdig in veiligheid te brengen.
Bij de brand zijn ook geen gevaarlijke stof-
fen vrijgekomen. De oorzaak van de
brand is nog niet bekend en de materiële
schade is groot. In de molenmakerij lag
vanzelfsprekend een grote hoeveelheid
aan onderhanden werk. Zo lagen er bal-
ken van De Hoop te Abbenbroek en Ko-

renlust te Stellendam, en lag er veel hout
te drogen. De brand brak rond half vijf in
de ochtend uit in de schuur van het uit
1859 stammende monumentale pand
aan de Korte Schenkeldijk. Het rieten dak
zorgde voor een enorme vonkenregen,
waarna verbrand riet zich in de omtrek
verspreidde. Het spreekt voor zich dat dit
een zware klap is voor molenmakerij Her-
rewijnen. De schade wordt geschat op
meer dan een miljoen euro. 

Langzaam maar zeker herstel te
Colijnsplaat

De Nooit Gedacht te Colijnsplaat zal vol-
ledig in oude luister worden hersteld. Hier-
mee krijgt het Zeeuwse eiland Noord-Be-
veland weer een volwaardige molen er-
bij, Lange tijd was het slecht gesteld in dit
gebied. De molen is sinds 2004 eigendom
van het echtpaar Roos uit Rotterdam en
in dat jaar werd reeds opdracht verstrekt
de korte spruit en achterkeuvelens te her-
stellen (Molenwereld 2004-7/8-265). Ze
hebben de molen als tweede ‘huis’ en
hebben hun intrek genomen in een voor-
malige opslagschuur en een bijgebouw.
De vloerbalken worden momenteel met
hars hersteld, om zoveel mogelijk de au-
thenticiteit in de molen in stand te hou-

den. De stelling is zeer slecht en onlangs
zijn de (reeds eerder ingekorte) roeden
uitgenomen. De nieuwe lange spruit ligt al
bij de molen gereed om gestoken te wor-
den. De molen wordt hersteld met be-
houd van oorspronkelijke elementen, en
het echtpaar Roos financiert het grootste
deel zelf. De nieuwe eigenaar schat de
totale restauratiekosten op circa 400.000
euro, waarvoor slechts een gedeelte
door het rijk zal worden vergoed. Aange-
zien de vorige eigenaar restauratieplan-
nen niet tijdig ingediend heeft, is de res-
tauratie van de gemeentelijke prioritei-
tenlijst verdwenen. Hier valt in beginsel
dus niet veel te halen. De restauratie zal
dan ook over enkele jaren uitgesmeerd
gaan worden, maar het begin is in ieder
geval duidelijk gemaakt en dat had de
gemeente Colijnsplaat enkele jaren gele-
den ‘nooit gedacht’. 

Eindelijk herstel voor d’Arke te
Oostkapelle

Eind 2003 werd d’Arke te Oostkapelle stil-
gezet vanwege diverse mankementen
die langer draaien onverantwoord maak-
ten. De start van de restauratie was af-
hankelijk van de bekostiging enerzijds en
het beschikbaar zijn van een molenmaker

De onttakelde Nooit Gedacht in Colijnsplaat (foto G.H. Varwijk, 30 augustus 2001).
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anderzijds (Molenwereld 2004-4-163). De
destijds uitgesproken verwachting dat
eind 2004 zou worden gestart met het
herstel is achterhaald gebleken. Eind 2005
moet de molen dan toch weer helemaal
in orde en draaivaardig zijn. Na de res-
tauratie in 1988 is voornamelijk klein on-
derhoud gepleegd. Bij de in de zomer
van 2005 gestarte restauratie zijn werk-
zaamheden aan het gaande werk van
de molen, kap, gevlucht en stelling ge-
pland. Ook wordt een aantal trappen en
luiken vervangen. Tenslotte zal het metsel-
en voegwerk van de molen opgeknapt
worden. De molen is hiertoe volledig in de
steigers gezet. De gemeente Veere heeft
een bedrag van 224.000 euro uitgetrok-
ken voor de restauratie.

Gemeente Tholen blijft schuiven
met prioriteiten

De gemeente Tholen heeft eind juli haar
gemeentelijk restauratieprogramma 2005
tot en met 2010 bekendgemaakt. De lijst
bevat werkzaamheden aan in totaal ze-
ven molens en de restauratieachterstand
bij een aantal molens is fors. Zo wacht De
Hoop te Sint-Philipsland al enige tijd op
een noodzakelijke restauratie aan onder
andere de staart (Molenwereld 2004-4-
163). Voor de restauratie van De Koren-
bloem te Scherpenisse en de standerd-
molen te Sint-Annaland zijn de voorberei-
dingen eind vorig jaar in gang gezet (Mo-
lenwereld 2004-10-330/2005-1-13). Als eer-
ste zal in het najaar van 2005 een aan-
vang worden gemaakt met de standerd-
molen, maar ook de incomplete molen
De Verwachting in Tholen zelf staat hoog
op de prioriteitenlijst van de gemeente.
De als rijksmonument aangewezen molen
(Molenwereld 2004-2-86, nr. 2.09.4) heeft
met name herstel nodig aan het ge-
deelte van de romp boven de voorma-
lige balie. Deze in 1847 gebouwde balie-
molen is in de zeventiger jaren ingericht
als woning. De molen kwam reeds in 1930
buiten bedrijf en werd onttakeld. De ge-
meente verwacht hiervoor circa 64.000
euro subsidie te verkrijgen. De eigenaar
en bewoner, sinds 1980 de familie Van
Gorsel, is blij dat dankzij plaatsing op de
rijksmonumentenlijst in 2006 restauratie
plaats kan vinden. Daadwerkelijke restau-
ratie van De Korenbloem te Scherpenisse
zal pas in 2007/2008 plaatsvinden, hoewel
het restauratieverzoek al is ingediend bij
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
De Hoop te Sint-Philipsland heeft in die zin
toch weer voorrang verkregen, want
daar wil men in 2006/2007 starten met de
restauratie. 

Draaipremieregeling Noord-
Brabant afgeschaft maar meer
geld voor molens

In het verlengde van de nieuwe in te voe-
ren BRIM-regeling heeft GS van de Provin-
cie Noord-Brabant op 5 juli 2005 besloten
het besluit ‘Draaipremie molens provincie

Noord-Brabant 2001’ per 1 januari 2006 in
te trekken. De uitbetaalde draaipremie
2004 bedroeg 72.562 euro op basis van in
totaal 17.957.149 omwentelingen (geregi-
streerd op 106 molens). Het besluit volgt
op de eerdere bekendmaking van de
provincie dat zij 158.100 euro méér mid-
delen voor molens beschikbaar wil stellen.
Dit bedrag bestaat voor 25.000 euro uit in-
dexering van het tot en met 2005 reeds
beschikbare bedrag voor de draaipre-
mieregeling. De resterende 133.100 euro
zijn voor het inbouwen van een onder-
houdscomponent. Hiertoe wordt per 1 ja-

nuari 2006 het nieuwe besluit ‘Instandhou-
ding molens 2005’ van kracht, waarvoor
in totaal dus circa 235.000 euro beschik-
baar is. De nieuwe beleidsregel geldt
voor de in de provincie gelegen al of niet
meer voor de oorspronkelijke functie in
bedrijf zijnde wind- en watermolens met
inbegrip van molenrompen. Het besluit is
van toepassing op rijksmonumenten, ge-
meentelijke monumenten en op molens
die zijn opgenomen op de Cultuurhistori-
sche Waardenkaart. Subsidie wordt vers-
trekt op basis van een plan waarin een
specificatie van de werkzaamheden en
kosten, alsmede een meerjarenplanning
voor een periode van tenminste vier jaar,
is opgenomen. Voor rijksmonumenten be-
treft dit het in het kader van de BRIM-re-
geling door het rijk vastgestelde meerja-
renplan. Per molen kan op basis van een
instandhoudingplan maximaal één keer
per vier jaar een subsidie worden ver-
leend op grond van deze beleidsregel,
tevens moeten de te subsidiëren werk-
zaamheden binnen twee jaar na de sub-
sidietoekenning zijn uitgevoerd. Een com-
missie van deskundige medewerkers van
de Monumentenwacht en het Monumen-
tenhuis beoordeelt de aanvragen en
brengt advies uit aan de directeur van de
Monumentenwacht, die definitief over de
aanvragen beslist. De subsidie per molen
bedraagt voor rijksmonumenten 10% van
de door het rijk in het kader van de BRIM-
regeling vastgestelde subsidiabele kosten
met een maximum subsidie van 7.000
euro ; voor gemeentelijke monumenten
en molens die zijn opgenomen op de Cul-
tuurhistorische Waardenkaart met uitzon-
dering van rijksmonumenten éénderde
(33,33%) van de subsidiabele kosten met
een maximumsubsidie van 14.000 euro. 

Impressie van de officiële 
opening zesde Brabants 
Molenweekend 

Op 24 juni vond de opening van het 6e
Brabants Molenweekend plaats bij de
tien jaar bestaande Nooit Gedagt te
Woudrichem. Het officiële gedeelte werd
geopend door de voorzitter van Stichting

De Verwachting in Tholen. Op 
financiële gronden overwogen de 
eigenaren de bovenste tien meter van
de romp te slopen. Dankzij plaatsing
op de rijksmonumentenlijst volgt 
nu in plaats van sloop herstel 
(foto H. Van Steenbergen).

Jan den Besten ontvangt de ‘Brabantse Mulder’ in de molen van Woudrichem 
(foto: 24 juni 2005).
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Molen Nooit Gedagt, de heer J. Worrell.
Daarna was het de beurt aan D. van de
Vondervoort. De voorzitter van de Molen-
stichting Noord-Brabant ging in op het
zware weer waarin molens dreigen te ge-
raken. Met de veranderende provinciale
en overheidsregelingen in aantocht is op-
lettendheid geboden. Van de Vonder-
voort stelde dat de gemeentes een be-
langrijke rol kunnen spelen. Gedepu-
teerde W. Luyendijk ging uitgebreid in op
de nieuwe instandhoudingsregeling die
op 5 juli door de provincie behandeld zou
worden (zie elders in deze rubriek) en op
het ‘Jaar van de molen’ in 2007. De ge-
deputeerde besefte dat er te weinig geld
beschikbaar is om verbetering aan te
brengen in de onderhoudstoestand van
vele molens, doch is van mening dat het
Rijk eerstverantwoordelijke is. Als laatste
spreker werd door de heer Snoek, voorzit-
ter van de Molenstichting Land van Heus-
den en Altena, een beschouwing gege-
ven ten aanzien van de (grotendeels
slechte) onderhoudstoestand waarin de
overige negen molens in de regio Altena
verkeren. Tenslotte werd de derde Bra-
bantse Mulder (eerdere edities gingen
naar J. van Riel en F. Moerland) uitgereikt
aan de in Andel geboren Jan den Besten
(81). Deze sinds 2003 jaarlijks uit te reiken
prijs is bestemd voor iemand die zich bij-
zonder verdienstelijk heeft gemaakt op
Brabants molengebied. Het werk van de
heer den Besten is van wezenlijk belang
geweest. Ing. Jan den Besten groeide op
in Gorinchem en leerde in de jaren ‘30 op

De Westmolen aldaar het vak van de
toenmalige molenaar Peter van der Gies-
sen. Den Besten bouwde in de loop der
jaren een grote verzameling op over de
poldermolens in Nederland. Den Besten
en het Land van Heusden en Altena wor-
den terecht vaak in een adem genoemd.
In de jaren ‘40 bracht Jan veel tijd door
met Jan Bos, molenmaker te Almkerk.
Den Besten was niet alleen molenaar, mo-
lenmaker en molendeskundige in hart en
nieren, maar ook een vakbekwaam teke-
naar en schrijver. Met regelmaat werden
en worden verhalen opgetekend in Mo-
lenwereld (en voorheen De Molenaar).
Verder verscheen over alle molens die in
de regio Heusden en Altena hebben ge-
staan een uitgebreide publicatie in een
historische reeks over deze streek. In de
afgelopen periode was hij in deze regio
nadrukkelijk betrokken bij de herbouw
van molen Nooit Gedagt te Woudrichem
en van de in 1992 afgebrande Noorde-
veldse Molen te Dussen, alsmede de res-
tauratie van de Twee Gebroeders te Wijk
en Aalburg. Ook heden ten dage wordt
zijn expertise nog gebruikt, o.a. ten be-
hoeve van het opgestelde bestek voor
restauratie van De Zuidhollandse Molen
te Hank. Voorafgaand aan het informele
gedeelte werd door de heer Luyendijk
met het lichten van de vang het week-
end officieel geopend. 

Uitstel leidt tot afstel rompherstel
Maaskantje

Afronding van de restauratie van molen
De Pelikaan in het Maaskantje (ge-
meente Den Dungen) is voorlopig van de
baan. Doordat de werkzaamheden aan
de romp alsmaar zijn uitgesteld, zijn de
kosten voor de resterende werkzaamhe-
den in ruim vijf jaar tijd verdubbeld. De to-
tale restauratie zou uiteindelijk 200.000
euro gaan kosten. De molen is sinds 1923
in het bezit van de familie Toelen, die een
mengvoeder- en kleindiervoederzaak in
en bij de molen runt. De molen staat sinds
1998 stil, nadat in dat jaar nog de kapbe-
dekking en een spruit vervangen werden.
Sinds die tijd gebruikt Toelen voor zijn
werkzaamheden de in de molen aanwe-
zige oude Bronsdieselmotor. De romp was
toen al enige jaren (sinds 1995) voorzien
van een oranje zeil, om binnendringend
vocht te weren (terwijl in 1985 al de no-
dige werkzaamheden aan de romp zijn
verricht). In 2000 werden de koppen van
de balklagen met kunsthars hersteld en is
rondom een steiger geplaatst ten be-
hoeve van het herstel van het metselwerk
(Molenwereld 2000-11-241). Nadien was
er sprake van de ‘wet van Murphy’. Door
tegenvallers kwam het werk stil te liggen
en het herstel van het metselwerk bleef
jaren uit terwijl de steiger bleef staan. De
molen kon hierdoor niet meer draaien en
nu is ook het wiekenkruis, met nog oude
Pot-roeden, aan een grote opknapbeurt
toe. De steiger is indoor wel verwijderd,
maar de romp is niet hersteld. Dat stil-
stand achteruitgang is wordt in het Maas-

kantje maar al te zeer duidelijk. Dit tot
grote spijt van eigenaar M. Toelen, die sa-
men met zijn zoon met hart en ziel aan de
molen is verknocht. Hij zou maar wat
graag zien dat ook zijn kinderen hun werk-
zaamheden in en met de uit 1864 date-
rende beltkorenmolen voort zouden kun-
nen zetten. Ondanks een gedeeltelijk
subsidiabel bedrag is het voor de particu-
liere eigenaar niet op te brengen de res-
tauratie tot een goed einde te brengen.
Dit is slechts mogelijk wanneer een extra
subsidiebron kan worden aangeboord,
doch met de nieuwe Brim-regeling in het
vat kon dat ook wel eens moeilijk gaan
worden. 

Toestemming bouw nabij Fleur te
Zevenbergen

Op 12 mei zijn zes ingediende bezwaren
tegen aanpassing van het bestemmings-
plan in verband met woningbouw nabij
molen Fleur te Zevenbergen behandeld
door de Adviescommissie Bezwaarschrif-
ten. Nadat eerder de Bredase rechtbank
in kort geding het verzoek om opschorting
van werkzaamheden nietig verklaarde
(Molenwereld 2005-06-194/195), hebben
de bezwaarmakers opnieuw nul op rekest
gekregen. De genoemde commissie
heeft op 6 juni 2005 aan het College van
B & W van de gemeente Moerdijk gead-
viseerd twee bezwaren niet ontvankelijk
en vier bezwaren ongegrond te verklaren.
Er zit niets anders op dan dat voor Fleur de
nabijheid van een appartementencom-
plex moet worden geaccepteerd. De
enige tegemoetkoming is dat de commis-
sie eveneens van mening is dat de Moer-
dijkse welstandscommissie haar motivatie
de bouw toe te staan, alsnog beter zou
moeten motiveren. Het minimaal over-

De Pelikaan in het Maaskantje heeft ja-
ren zo tevergeefs gestaan (foto: januari
2001).
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schrijden van de bebouwingsgrens die in
het bestemmingsplan vastligt en het pro-
bleem dat er geen monumentenvergun-
ning zou zijn verleend, ziet de commissie
niet als onoverkomelijke problemen.
Laatstgenoemde zou in dit geval ook niet
noodzakelijk zijn aldus de commissie, aan-
gezien het geen aangrenzende nieuw-
bouw betreft. De commissie noemt de
bezwaren verder onvoldoende gemoti-
veerd en stelt dat onvoldoende informa-
tie is overlegd waaruit harde feiten naar
voren komen. Het College van B & W
heeft de aanbevelingen van de commis-
sie op 14 juni 2005 overgenomen en daar-
mee is de bouw van de appartementen
onvermijdelijk. De Stichting Vrienden van
Molen Fleur is teleurgesteld in de hele
gang van zaken. De moraal van dit ver-
haal ten aanzien van bestemmingsplan-
nen is, dat men niet vroeg genoeg kan
zijn met het indienen van bezwaren wan-
neer wijzigingen ten gevolge van nieuw-
bouw aan de orde zijn. 

Faillissement Monumentenhuis
Limburg dwingt Molenstichting
opnieuw tot reorganiseren

Het zit de Molenstichting Limburg niet
mee. Was het van 2001 tot 2004 enkele ja-
ren stil rond de Molenstichting Limburg, in
2004 werd met ondersteuning van het
Monumentenhuis Limburg een doorstart
gemaakt. De samenwerking heeft echter
maar ruim een jaar stand mogen houden.
Vanaf 8 juni 2005 staat de Molenstichting
Limburg er weer helemaal alleen voor. Op
die datum failleerde de koepelorganisa-
tie Stichting Centrum voor Ruimtelijke
Kwaliteit, met daaraan gelieerd de Ad-
viesgroep voor Cultuurhistorie en Wel-
stand B.V. (voor commerciële activiteiten)

en de Stichting Monumentenhuis Limburg
(voor gesubsidieerde dienstverlening). De
Stichting Monumentenhuis Limburg kwam
tot stand op 1 maart 1997, als bundeling
van particuliere initiatieven op het gebied
van monumentenzorg. In 2001 kwam de
stichting in financiële problemen en
sprong de provincie Limburg bij, terwijl het
bestuur en een nieuw geformeerd be-
stuur beiden aftraden. Eind 2003 werd
een nieuw bestuur geïnitieerd en kwam
een bedrag van 200.000 euro voor herin-
richting van de organisatie beschikbaar.
In 2004 werd een nieuwe directeur be-
noemd, doch die benoeming strandde in
april 2004. Uiteindelijk kwam de nieuwe
koepelorganisatie op 12 januari 2005 tot
stand. Vanaf dat moment werden de
commerciële activiteiten van de stichting
naar de voornoemde B.V. overgedragen.
Het Monumentenhuis Limburg bleef
dienstverlening bieden aan gesubsi-
dieerde instellingen, waaronder de Mo-
lenstichting Limburg. Snel daarna bleek
dat de perikelen in 2004 hadden geleid
tot een achterstand in de administratie
en een fors financieel tekort. Nadat de
provincie niet (opnieuw) mee wilde wer-

Niet zo lang geleden werd
de houten aanbouw bij een
voormalige maalderij in Gen-
deren gesloopt waardoor
het muurwerk van de ges-
loopte wipkorenmolen weer
zichtbaar werd; het laatste
restant van een grondzeiler-
wipkorenmolen in Nederland
(zie Molenwereld 2002-1; foto
H. van Steenbergen).

De nieuwe molen van Blitterswijck in aanbouw. De bouwwijze is bepaald niet de klas-
sieke! (zie Molenwereld 2005-1-12 en 2005-7/8-240; foto G. Barendse 24 juli 2005).
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ken aan een extra kredietfaciliteit, bleek
een faillissement van de Stichting Monu-
mentenhuis Limburg onafwendbaar. Ge-
lijktijdig failleerden ook de koepelorgani-
satie en de gevormde B.V.. Per 1 juli 2005
zijn de werkzaamheden ten behoeve van
de Molenstichting Limburg, de Limburgse
Kastelenstichting en de Bond Heemschut
gestaakt. Per gelijke datum is het onder-
handen werk en de administratie aan de
particuliere instellingen teruggeven dan-
wel overgedragen. Al hoewel het faillisse-
ment de Molenstichting Limburg niet di-
rect raakt, levert het wegvallen van de
door het Monumentenhuis geleverde fa-
ciliteiten wel een aantal praktische pro-
blemen op. Het is te hopen dat de Mo-
lenstichting Limburg op eigen kracht op-
nieuw deze tegenslag te boven komt. 

Onderzoek naar goede water-
verdeling van de Geul te Me-
chelen

Onlangs zijn bij het waterschap Roer en
Overmaas twee klachten binnengeko-
men van bewoners van de Meester Beu-
kenweg. De klachten betreffen het
droogvallen van de Geul achter hun wo-
ning en de vrees voor vissterfte. De oor-
zaak zou volgens de bewoners gelegen
zijn in de ophoging die door de eigenaar
van de Commandeursmolen bij de ver-
takking in de Geul is geplaatst. Begin juni
bereikten molenaar/eigenaar R. Schyns al
indirect klachten vanuit de buurt dat er te
weinig water door de afslagtak zou lopen
; hierop heeft Schyns het peil al enigszins

aangepast. Het Waterschap heeft naar
aanleiding van de klachten Schyns een
brief gestuurd, waarin is opgenomen dat
de ophoging weggehaald moet worden.
Schyns denkt iets genuanceerder over de
oorzaken van de droogte. De Comman-
deursmolen in Mechelen is een aan de
Geul gelegen eeuwenoude watermolen
met molen- en stuwrechten. Ook in vroe-
ger tijden was het in periodes van lang-
durige droogte altijd moeilijk om te ma-
len. De molenaar moest het peil goed in
de gaten houden en ervoor zorgen dat
het water niet over de 300 meter stroom-
opwaarts gelegen betonnen overlaat (en
vistrap) wegliep. Met name in de zomer
stond dan de afslagtak droog. Ook nu
draait de turbine zeven dagen per week
de klok rond, maar wordt het peil auto-
matisch geregeld. Tijdens de renovatie-
werkzaamheden aan de waterkrachtin-
stallatie in 2004 (Molenwereld 2005-2-
48/2005-4-134) zijn alle facetten van de
waterkracht onderzocht, ook de val-
hoogte van het water. Tijdens deze werk-
zaamheden is geconstateerd dat de
hoogte (t.o.v. NAP) van de betonnen
overlaat en vistrap niet in overeenstem-
ming was met de vergunning. Globaal
gezien was de betonnen overlaat 6 cen-
timeter te laag en de vistrap 4 centimeter.
Hierop volgend is de betonnen overlaat
op hoogte gemetseld en is de vistrap ex-
tra verhoogd (circa 8 centimeter). Een
probleem dat bleef was een kiezelbed-
ding nabij de vistrap, die er voor zorgt dat
het water te snel opgestuwd wordt en
eerder over de vistrap loopt dan ge-
wenst. Het weghalen van de ophoging

zal niets veranderen aan de droge bed-
ding. Tijdens de voornoemde werkzaam-
heden van mei tot en met november
2004 stroomde al het water door de af-
slagtak, dus lijkt het nu alsof de afslagtak
in de ogen van de bewoners veel minder
water krijgt. Op 27 juli 2005 is de extra ver-
hoging van de vistrap verwijderd en is sa-
men met het Waterschap de situatie van
de kiezelbank opgenomen. Samen met
het Waterschap zijn diverse instanties, in-
clusief Schyns, op zoek naar een goede
oplossing voor de vismigratie én waterver-
deling. Partijen zijn het er over eens dat
de vistrap, in de huidige situatie, niet func-
tioneert. Ondertussen migreren de vissen
zoals ze dat al eeuwen gedaan hebben ;
ze zwemmen gewoon bij hoog water
stroomopwaarts als de stuwen geopend
zijn.

De niet goed functionerende doch altijd van water voorziene vistrap bij De Com-
mandeursmolen (foto: R. Schyns, 4 augustus 2005).
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In ‘t kort 

- Van 2 augustus tot en met 4 september
heeft Compagnie Barrevoet de theater-
voorstelling LUW gespeeld bij, op en om
24 molens verspreid door heel Nederland.
De voorstelling van een uur vertelde het
verhaal van een molenaar die doordraait
omdat de wind voorgoed is gaan liggen.
Aangemoedigd door een duivelse bak-
ker draait hij dol in zijn fantasieën over het
creëren en opslaan van wind . 
- Op 4 juli 2005 is door Holland Casino een
cheque van 1.000 euro overhandigd aan
het Groninger Molenhuis. De handeling
vond plaats op de Bovenrijgster Molen te
Ten Boer. 
- De Korenschoof te Noordlaren is op 12
juli 2005 weer voorzien van de gerestau-
reerde kap. 

- Op 20 augustus 2005 is een beginnende
brand bij de Froskepollemolen te Leeuw-
arden door passanten in de kiem ge-
smoord. De oorzaak is vermoedelijk
brandstichting.
- Op 5 september is J.H.J. Wintels uit De-
nekamp begonnen met de restauratie
van De Bolwerksmolen te Deventer (Mo-
lenwereld 2005-7/8-229).
- Voor het maken van een ontvangst-
ruimte in de Agneta te Ruurlo, aangebo-
den door eigenaar Vaags te Aalten, is
een bouw- en monumentenvergunning
aangevraagd. 
- In juni zijn het achtkant en de boven-
bouw van molen De Hoop te Nijkerk -
Appel weer teruggeplaatst.
- Het in 2004 in het kader van het Provin-
ciaal Restauratie Uitvoerings Programma
Noord-Holland 2004-2009 toegekende
bedrag van 529.411 euro voor restauratie
van de Schermer Molens (Molenwereld
2004-7/8-260) is geprolongeerd in het
PRUP 2005-2010. 
- Zaterdag 17 september 2005 wordt in
Den Oever het Uniek Muziek- en theater-
festival Walhalla 2005 gehouden. De voor-
stellingen vinden plaats op diverse loca-
ties in Den Oever, waaronder rond molen
De Hoop. Een vrolijk programma met een
vleugje Viking mythologie. Meer informa-

tie: www.stichtingkunstmest.nl
- Politieke partijen binnen de gemeente
Velsen hebben een voorstel ingediend tot
verkoop van de kerktoren in Velsen - Zuid
en De Zandhaas te Santpoort over te
gaan. Op 4 juli heeft de gemeenteraad
hiermee ingestemd om zo een bijdrage
aan de bezuinigingen te verwezenlijken.
De plannen worden nader uitgewerkt.
- Eind juni 2005 zijn de rietdekwerkzaam-
heden aan de Strijkmolen G (Geestmer-
ambacht) te Oudorp afgerond.
- Op 24 augustus zijn de nieuwe roeden
gestoken van De Stofmolen te Wijdenes.
Hiermee is de in 2004 gestartte restauratie
(Molenwereld 2004-11-360), op afwerking
en het aanbrengen van een sprinkler- en
brandmeldinstallatie na, nagenoeg vol-
tooid. 
- De financiering van de restauratie van
de Polderse Molen te Maasdam was
reeds in 2002 door het rijk en de provincie
toegezegd (Molenwereld 2002-4-105). De
Stichting tot Behoud van Molens in Bin-
nenmaas wacht nu nog op een ge-
vraagde bijdrage van de gemeente
groot 100.000 euro. Pas dan kan de daad-
werkelijke restauratie van start gaan. 
- De gemeente Gouda overweegt het
beheer van twee molens, De Roode
Leeuw en ‘t Slot en een molenrestant, De
Mallemolen, met ingang van 1 oktober
2005 onder te brengen in een nieuw op te
richten stichting.
- Na afronding van de werkzaamheden
aan de romp van de Nolet te Schiedam is
in augustus een aanvang gemaakt met
het aanbrengen van de balie.
- Nieuwe bouwplannen aan de Molen-
straat te Poortvliet zorgen voor biotoop-
problemen. De plannen voldoen aan het

De Froskepollemolen in Leeuwarden
werd bijna het slachtoffer van brand-
stichting, vermoedelijk door kinderen.
Dankzij snel en adequaat ingrijpen van
voorbijgangers bleef de schade beperkt
tot wat bossen riet (foto H. Noot, 29
maart 2003).

Afstellen van het gangwerk van de Millenermolen (foto: H. Noot, 14 juli 2005).
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uit 2000 daterende bestemmingsplan,
doch daarin werd aan de molenbiotoop
(nog) onvoldoende gewicht gegeven.
- De gemeente Oosterhout stelt een be-
drag van circa 80.000 euro beschikbaar
voor onderhoud aan De Hoop te Den
Hout gedurende de periode 2005 tot en
met 2007.
- Dankzij een motie van de PvdA moet
het College van B & W van de gemeente
Steenbergen in overleg treden met de
Vereniging Vosmeerse Molens en de uit-
bater van camping Mattenburg om over
verhuur van De Assumburg te Nieuw-Vos-
semeer te praten (Molenwereld 2005-5-
162/2005-07/08-240). Een meerderheid
van de gemeenteraad vindt verhuur tóch
de beste mogelijkheid om de molen op
lange termijn te kunnen onderhouden.
- In Afferden zijn de resten gevonden van
een oude watermolen. Het Waterschap
Peel en Maasvallei heeft besloten deze in
de grond te laten zitten en niet te verwij-
deren.
- Op 11 mei is in Lottum een werkgroep
opgericht met de opdracht een stichting
op te richten die de herbouw van de in
de oorlog vernielde molen in het gehucht
Houthuizen gaat voorbereiden.
- Om de in betalingsmoeilijkheden verke-
rende eigenaar Mondo Verde tegemoet
te komen heeft de gemeente Landgraaf
voorgesteld de Streythagermolen terug
te kopen. De Rabobank heeft als concur-
rente schuldeiser echter het eerste recht
van hypotheek op de molen.
- Na afronding van de in 2003 met het ex-
terieur gestarte restauratie van de Mille-
nermolen te Nieuwstadt wordt momen-
teel aan de inrichting en afstelling van de
aandrijving van het korenmolengedeelte
gewerkt.
- Het herstel van De Oude Molen te Val-
kenburg vordert gestaag. Het bovenste
gedeelte, waaronder een nieuw dak, is
gereed.

Molenkalender 2005

16 aug - 6 dec. Kunstexpositie ‘Dutch Windmills, Art & Industry’
Holland Boulevard - Schiphol
10 en 11 september Open Monumentendagen
10 september Friese Molendag
10 september Overijsselse Molendag
2 oktober Peellandse Molendag
2 oktober Limburgse Molendag
8 en 9 oktober Molenweekend Noord-Holland Zuid
15 oktober Molenruilbeurs Dordrecht, molen Kyck over den Dyck
22 oktober Molendag Lopikerwaard en Krimpenerwaard 
23 oktober Rijnlandse Molendag
5 november Molenruilbeurs, Bethelkerk te Utrecht
12 november Molendag Tielerwaard.

Molenkalender buitenland 2005

11 september Monumentendag Vlaanderen (B)
16 oktober Molenzondag Oost-Vlaanderen (B).

Herstel aan de achterzijde van De Oude
Molen (foto: H. Noot, 17 juli 2005). 

Kanaalweg 108 • 8861 KJ Harlingen • Tel. 0517 - 41 33 77 • Fax 0517 - 41 48 73 • www.houtcompagnie.nl

ALMENUM
Houthandel

Zagerij

Import

Voor molenrestauraties

EikEn- En Bilinga stammEn in Voorraad

In te zagen volgens bestek en tekening

Verder: 

Iepen • Bolletrie • Steenbeuk • Douglas
Larix  • Azobé • Noord Noors Grenen
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Niedersachsen

Duitsland
Oost- Vlaanderen

België

MOLA, het Oost-Vlaams 
Provinciaal Molencentrum 
heropend

Het Provinciaal Molencentrum MOLA is
sinds 25 juni 2005 met een volledig
nieuwe, permanente tentoonstelling geo-
pend. Na de recente renovatie van het
kasteel Puyenbrug, zijn de deuren nu de-
finitief weer opengezet voor het publiek.

MOLA is niet zomaar een museum. Het is
vooral een kennis- en informatiecentrum.
Alles draait om de molen. Of in het Latijn,
MOLA. Een gespecialiseerde bibliotheek
en een fotoverzameling staan ter be-
schikking, er wordt advies verleend bij
molenrestauraties, de provinciale molens
worden vanuit MOLA beheerd, de molen-
draaipremie wordt van hieruit gecoördi-
neerd en het Interreg-III project Ruimte
voor Molens wordt vanuit MOLA gestuurd.
Vanaf 25 juni 2005 is er nu ook de nieuwe
tentoonstelling. Geen afgietsel van het
vroegere Molenmuseum, maar een ver-
rassend concept waarin de techniek van
de molen. de geschiedenis van de
Vlaamse staakmolen en de toekomst van
hernieuwbare energie centraal staan.
Ook het Oost-Vlaams molenbeleid komt
aan bod.
Waterkracht en wind worden al sinds de
Oudheid benut om het werk van mensen
lichter te maken. Dat gebeurt ook nog
vandaag. Moderne wind- en watermo-
lens werken als een reusachtige fietsdy-
namo. Ze malen niet, maar wekken elek-
triciteit op. MOLA laat de evolute zien van
de molentechnologie. Molens zijn immers
dè voorlopers van alle machines: ze wer-
den gebruikt om te malen, te persen, te
pompen, te zagen, te raspen... De over-
brenging of koppeling, het systeem om
een draaibeweging te versnellen, te ver-
tragen of in een heen- en weer beweging
om te zetten, kwam tot ontwikkeling in de
molen en kende later nog ontelbare toe-
passingen.
Een hoogstandje in elk opzicht is de staak-
molen: een houten windmolen die op
één enkele verticale paal of staak rust. De
hele constructie draait volmaakt in even-
wicht rond de staak en wordt zo in de
wind gezet. Historische bronnen wijzen
naar het 12-de eeuwse Vlaanderen als
bakermat van de staakmolen. MOLA laat
zien hoe de staakmolen technisch in el-

kaar steekt en hoe de molenaar ermee-
werkt.

Vandaag maken in Vlaanderen zowat
400 beschermde wind-, water- en rosmo-
lens deel uit van het ambachtelijk en in-
dustrieel erfgoed. Ze worden gerestau-
reerd en draaien weer. In de MOLA- da-
tabank vindt men gegevens over het
Oost-Vlaamse molenpatrimonium en in
de bibliotheek kan men terecht voor
meer informatie over molens wereldwijd.
Nieuw in de opstelling is immers ook dat
de gespecialiseerde molenbibliotheek in
de bezoekersroute is opgenomen. Op die
manier verlaagt de drempel en wordt
elke nieuwsgierige uitgenodigd om een
boek in te kijken of één en ander op te
zoeken.
De presentatie is fris en actueel en werd
gerealiseerd door Madoc (Gent). Voor-
werpen en oude molenboeken vormen
de tastbare getuigen van een rijk molen-
verleden. Doe-modellen en maquettes
nodigen uit tot interactie. Film en compu-
tersimulatie brengen de hoofdthema’s
verrassend in beeld. Tekst en illustraties zijn
in een kleurige vorm gegoten. Een schit-
terende introductiefilm met Ineke Nyssen
in de hoofdrol warmt elke bezoeker op
om MOLA verder te ontdekken.

Adres: MOLA C het Provinciaal Molen-
centrum is gevestigd Puyenbrug 5, B-9185
Wachtebeke, ongeveer 15 km ten zuiden
van Axel.

Kasteel Puyenbrug bij Wachtebeke waar MOLA gevestigd is.

tel. +32 (0)9 3424240.
e-mail: mola@oost-vlaanderen.be 
website: www.oost-vlaanderen.be -
Openingstijden: Van 1 april tot 30 septem-
ber: van dinsdag tot vrijdag: 9.30 tot 17.30
uur: weekend en feestdagen: 10.30 tot 18
uur. Van 1 oktober tot 31 maart van dins-
dag tot zondag: 9.30 tot 12 uur Gesloten
op maandag. 
De toegang is gratis; rondleiding na af-
spraak.

Actie voor verder herstel molen
Seriem

De molen De Goede Verwagting in Se-
riem, ten noorden van Wittmund, vlak bij
de Oost-Friese Waddenkust staat sinds
enige jaren zonder kap en wieken in ver-
band met restauratie. Het herstel aan de
romp is voltooid als eerste fase. Als alles
goed verlopen is staat sinds begin augus-
tus de kap weer op de molen. Nu is de
derde fase aan de beurt: een nieuw ge-
vlucht plus een nieuwe balie. Hier is nog
veel geld voor nodig en Mühlenverein De
Goede Verwagting spant zich tot het ui-
terste in om dit bedrag bijeen te krijgen.
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Zo is voor minimaal 5 euro een oorkonde verkrijgbaar. Ook zijn er
modeltrucks, schaal 1: 87, verkrijgbaar met een afbeelding van
de molen en het opschrift ‘Wir fahren Bausteine’. De serie auto’s
is ook bedoeld als verzamelaarsobject. Op die manier hoopt de
vereniging een steentje bij te dragen tot snel herstel van de mo-
len, die met zijn ‘Teestube’ in het molenhuis een toeristische trek-
pleister aan de Waddenkust is. Men hoopt eind 2006 de financie-
ring van de derde restauratiefase rond te hebben zodat de in
1804 gebouwde molen weer snel haar glans herkrijgt. 

Problemen rond financiering 
restauratie molen Wiegboldsbur

In Molenwereld 2005-6-202 viel te lezen dat de molen van Wieg-
boldsbur een nieuw gevlucht nodig heeft. De kosten ervan wor-
den geraamd op 60.000 euro. Zoals daar in die streek gebruikelijk
neemt de Landkreis Aurich (‘Mühlenpool’) een derde deel voor
rekening, de gemeente Südbrookmerland een derde en zou de
Mühlenverein Wiegboldsbur het resterende derde voor haar re-
kening moeten nemen, derhalve ook 20.000 euro. Dat bedrag
heeft de vereniging niet. Er is maar 6.000 euro met inbegrip van
de 2.000 euro van kraanbedrijf Ihnen uit Aurich; de kosten van de
hijswerkzaamheden die door dit bedrijf aan de vereniging wor-
den geschonken. Er ontbreken derhalve nog 14.000 euro. Dit ver-
vult burgemeester Schallmaier met zorg: als het ontbrekende be-
drag dit jaar niet op tafel komt dan vervallen de andere subsidies.
Voorzitter Behrends van de molenvereniging stelt dat de vereni-
ging ook nog eens moet zorgen voor de normale kosten van de
molen en wijst erop dat de molen eigendom van de gemeente
is. Hij bepleit dan ook een voorfinanciering van het ontbrekende
bedrag door de gemeente. De burgemeester vindt dit bespreek-
baar, maar alles hangt natuurlijk wel af van de goedkeuring door
de politiek.

‘t Betere Werk

Se roo s ke r ke :  

t o ch  ge s t r eep t
Naar aanleiding van het bericht in de Molenwereld 2005-
7/8-266 over het verwijderen van de gele strepen op de
romp van de molen Jonge Johannes bij het Walcherse
Seroos kerke (zie foto Molenwereld 2005-6-224) deelt de heer
Keunen van Monumentenzorg mee dat deze strepen wel
degelijk historisch waren. Hij was destijds zelf bij de restaura-
tie en verplaatsing betrokken en toen werden ze terugge-
vonden op de romp onder de teer. Ze waren zijns inziens
heel oud. Dat was dan ook de reden om ze bij de restaura-
tie weer aan te brengen.

De Seriemer molen in juli 1977. Een loopbrug verbindt de
molenbalie met de zolder van het molenhuis; een constructie
die men daar in de streek wel meer tegenkomt.
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C O L O F O N

Rijnlandse Molenstichting
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout

Tel. 0252-245353
Fax 0252-245385
Bankrekening no. 5665.47.163
K van K Leiden S 165575

De Rijnlandse Molenstichting is 
opgericht op 11 maart 1959

Waar draait het bij de Rijnlandse 
Molenstichting om:

- Om de molens

Wij herstellen en onderhouden molens
in Rijnland. Al onze molens worden
door vrijwillige molenaars bemalen,
waarbij wij ernaar streven om deze
molens zo mogelijk en zo nodig in te
kunnen zetten voor de bemaling. 

- Om het landschap

Wij bewaren het karakteristieke Hol-
landse landschap voor nu en later. Bij
dat landschap horen de molen en hun
omgeving.

“Molens Rijnland” is een uitgave van
de Rijnlandse Molenstichting en ver-
schijnt eens per kwartaal in het maand-
blad “Molenwereld”. 
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in
Korenmolens

Ri jn land

De verscheidenheid aan watermolens in Rijnland is
enorm. Er is geen streek in Nederland waar je zoveel

verschillende soorten in zoveel verschillende 
uitvoeringen tegenkomt. Grote en kleine, dikke en

dunne; Rijnland heeft het allemaal. Ondanks het feit dat
de Rijnlandse Molenstichting zich vooral bezig houdt
met watermolens loont het ook om eens te kijken 
naar korenmolens. Ook in dat opzicht blijkt Rijnland
veelzijdig te zijn met een grote variatie in soorten 
en grootte. Net zo als de poldermolens zijn ze het 

bekijken waard, zeker als ze in bedrijf zijn.

De watermolens horen bij weiland en
uiteraard bij het water. Ze staan of ho-

ren te staan in het open polderland-
schap; blikvangers van heinde en verre.
Korenmolens staan aan de rand van de
(oude) stads- of dorpsbebouwing. Ze be-
palen mede de identiteit van de plaats:
‘onze molen’. De sfeer van de malende
korenmolen is heel anders dan van de
watermolen. In de malende molen ruikt
het naar vers gemalen meel. Het schoe,
dat het graan tussen de stenen laat lopen
ratelt: rat-tat-tat-tat; rat-tat-tat-tat. De ste-
nen zingen, zoals de molenaar het noemt.

De Oranjeboom was nog groter dan De Valk
en daarmee de grootste molen van Leiden.
De stad kocht de molen aan om hem te be-
houden en was daarmee de eerste gemeente
in Nederland die tot deze vorm van molenbe-
houd overging. Helaas vond men de onder-
houdskosten te hoog en zo kwam de sloper
in 1904 alsnog aan zijn trekken.
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De draaiende wieken werpen hun scha-
duw door de ramen. Het was eeuwen-
lang de gewoonste zaak van de wereld;
nu is het echte korenmolenaarsleven vrij-
wel overal verleden tijd, meer nog dan de
watermolen ten offer gevallen aan de
moderne techniek. Ook in Rijnland zijn de
meeste korenmolen verdwenen, maar
een rondgang langs wat er nog is laat
toch verassingen zien. Juist de verschei-
denheid aan korenmolens is Rijnland on-
danks sloop en brand nog verrassend
groot.

De steden

Vanaf de dertiende eeuw duiken in toe-
nemende mate berichten op over wind-
korenmolens. Het gaat dan als regel om
standerdmolens, molens waarbij de ei-
genlijke molen, een houten kast, op een
houten paal, de standerd, op de wind
kan worden gezet. Vanwege de wind-
vang worden deze molens bij de steden
aan de rand van de stad gebouwd, net
binnen of net buiten de stadsgracht. Het
laatste bleek bij belegeringen lastig en
vandaar dat men door ervaring wijs ge-
worden de molens maar een plaatsje gaf
op de stadswal. 
Bij belegeringen probeerde men trou-
wens met de molens de belegeraars zand
in de ogen strooien. Belegeren en uithon-
geren hangen nauw samen. Door nu de
molens te laten draaien, ook al was er
geen korrel graan, probeerden de bele-
gerden de indruk te wekken dat er nog
graan genoeg was en dat de belege-
raars maar beter het beleg konden op-
breken. Dat noemde men ‘voor de prins

malen’. Die prins kan niemand anders zijn
dan Willem van Oranje en onwillekeurig
dringt zich de gedachte op aan het be-
leg van Leiden in 1574 of Haarlem in 1573.
De uitdrukking ‘voor de prins malen’ heeft
zich eeuwen lang tot in deze tijd onder
molenaars kunnen handhaven voor ‘wel
draaien maar niet malen’!
In de zeventiende eeuw begon men de
houten standerdmolens te vervangen
door stenen molens die hoog boven de
stadsbebouwing uit moesten steken om
zo veel mogelijk wind te kunnen vangen.
Vooral in de achttiende eeuw werden
veel van die kolossale stenen walmolens
gebouwd en verdwenen alle standerd-
molens. Zo kregen alle Hollandse steden
een ‘randje korenmolens’. De steden in
Rijnland vormden er geen uitzondering
op: Leiden, Gouda en Haarlem. 
De stadskorenmolens vielen veel meer en
veel eerder dan de dorpskorenmolens als
het slachtoffer van sloop. In Leiden haal-
den drie stenen molens de twintigste
eeuw: De Oranjeboom aan de Zoeter-
woudsesingel bij de Hooigracht, ge-
bouwd in 1734 en gesloopt in 1904; De
Stier op de hoek van de Maresingel en de
Oude Herengracht, een van de oudste
stenen walmolens in Nederland, ge-
bouwd in 1687 en gesloopt in 1950. Ge-
lukkig is De Valk uit 1743 bij het station be-
houden gebleven, een van de mooiste
voorbeelden van zo’n klassieke stenen
stadskorenmolen en een bezoek alleszins
waard. De Valk is de tiende in grootte van
de nog bestaande klassieke korenmolens
van Nederland met een stellinghoogte
van 14,60 m en een vlucht van 27 m. Lei-
den is nog een korenmolen rijk, de stan-
derdmolen De Put bij de Morspoort. Deze
molen werd in 1986 gereconstrueerd op
de plaats van de in 1729 gebouwd en in
1815 gesloopte stenen molen De Koren-
bloem. Voor 1729 stond daar evenwel de
standerdmolen De Put.
De geschiedenis van de Goudse stadsko-
renmolens volstrekt zich volgens hetzelfde
stramien; drie stenen molens halen de
twintigste eeuw, waarvan De Korenbloem
uit 1751 aan de Vest bij het Kostverloren in
1926 grotendeels wordt gesloopt en de
rest na een brand in 1949 verdwijnt. De
Roode Leeuw uit omstreeks 1725 aan de
Vest en ‘t Slot aan de IJssel uit 1832 be-
staan nog steeds en draaien regelmatig. 
Haarlem is een buitenbeentje. De stads-
korenmolens waren er van zowel van
steen als van hout (achtkant). Twee halen
er de twintigste eeuw, Het Fortuin, een
stenen molen uit 1698 werd gesloopt in
1905. Deze stond aan het Spaarne bij de
spoorbrug. De Adriaan, een achtkante
molen, brandde op 23 april 1932 af, maar
werd in 1999 gereconstrueerd in iets an-
dere vorm.

De dorpen

De dorpskorenmolens hielden het als re-
gel veel langer vol dan de stadskorenmo-
lens. Dat was onder meer te danken aan
het feit dat voor het malen van veevoe-
ders, ook op de motor, de aloude molen-

Kaartje van de Leidse walmolens: er staan niet minder dan 17 molens op aangegeven. Alleen De
Valk is hiervan overgebleven. 

Molen De Valk aan de Beestenmarkt (foto
Joop Vendrig).
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stenen tot diep in de twintigste eeuw al-
gemeen in gebruik bleven. Daaraan is
het ook te danken dat ook in Rijnland nog
enige korenmolens bewaard zijn geble-
ven. Omstreeks 1900 zijn er in Rijnland zelfs
nog nieuwe windkorenmolens gebouwd,
in de Weipoort onder Zoeterwoude in
1896; De Hoop in Zoetermeer in 1897 en
De Eendracht in Alphen a/d Rijn in 1898. 
De meeste dorpskorenmolens stonden
net buiten de dorpsbebouwing of, wan-
neer ze voor meerdere dorpen maalden
tussen de dorpen in. De dorpskorenmo-
lens waren als regel niet zo groot als een
stadsmolen, maar men kon en kan ze te-
genkomen in allerlei soorten en maten.
De meeste dorpskorenmolens waren van
oorsprong als regel standerdmolens die
later vervangen werden door stenen of

houten molens. Vaak is dit streekgebon-
den. Zo treft men in noordelijk Nederland
nauwelijks stenen molens aan of in Zee-
land houten achtkante molens. Rijnland
heeft werkelijk weer van alles wat. Men
komt er zowel stenen als achtkante ko-
renmolens en werkelijk ook weer in allerlei
maten en uitvoeringen. Er zijn van beide
soorten met en zonder stelling en dat in
allerlei grootten. De al genoemde Een-
dracht in Alphen a/d Rijn, een achtkante
molen, en De Hoop in Zoetermeer, een
stenen molen behoren tot de grootste
dorpskorenmolens van Nederland. Voor
kleiner kan men ook in Rijnland terecht.
De Eersteling in Hoofddorp is een stenen
grondzeiler en De Zwarte Ruiter in Aal-
smeer een dito achtkante. De korenmo-
len van Hazerswoude-Dorp is als wipmo-
len wel van een heel zeldzaam korenmo-
lentype. Ze zijn in heel Nederland op de
vingers van één hand te tellen.

Een bl ik in het  rond

Stenen korenmolens staan nog in Katwijk
(De Gerechtigheid), Wassenaar (Wind-
lust), Benthuizen (De Haas), Zoetermeer
(De Hoop) en Bodegraven (De Arkduif).
Die hebben allemaal een stelling en zijn
dus balie- of stellingmolens. De Eersteling
in Hoofddorp is een stenen ‘grondzeiler’,
dus zonder stelling.
Achtkante korenmolens staan nog in
Santpoort (De Zandhaas), Aalsmeer (De
Leeuw), Alphen a/d Rijn (De Eendracht)
en Aarlanderveen (De Morgenster), alle
vier baliemolens. De Zwarte Ruiter in Aal-
smeer is een grondzeiler. Beide laatstge-
noemde molens zijn woonmolens en heb-
ben geen maalwerk meer. 
Tot slot de unieke wipkorenmolen Nieuw
Leven in Hazerswoude-Dorp. 
In totaal staan er dus nog elf uitwendig
complete korenmolens in de dorpen plus
vier in de steden, uitgerekend in delen
van Rijnland waar watermolens schaars
zijn!

Dan staan er verder nog een aantal ge-
deeltelijk gesloopte korenmolens. Som-
mige ervan staan op de rijksmonumen-
tenlijst zoals de complete romp van De
Nachtegaal in Heemstede, de onder-
bouw van de korenmolen van Sassen-
heim en bij Roelofarendsveen aan de
Wijde Aa de romp van De Jonge Willem,
de laatste korenmolen in dit gebied. 
Al met al blijkt dat, net zo als bij de water-
molens, de verscheidenheid onder de ko-
renmolens in Rijnland bijzonder groot is en
dan hebben we het nog niet eens over
meer of minder in de gaten lopende de-
tails. De Rijnlandse Molenstichting beijvert
zich voor alles voor het behoud van wa-
termolens. Toch maakt dit ‘uitstapje’ naar
de korenmolens duidelijk dat Rijnland op
molengebied nog meer te bieden heeft
dan u misschien dacht. Op molengebied
is Rijnland werkelijk ‘een wereld op zich-
zelf’. Dat willen we met uw steun graag zo
houden.

De Eersteling in Hoofddorp, een grondzeiler
die eerder in Katwijk zou hebben gestaan
(foto Joop Vendrig).

Standerdmolen De Put bij de Morspoort, molen van het oudste type dat evenwel in Zuid-Holland
omstreeks 1850 al volledig uitgestorven was. (foto Joop Vendrig).

Duiker redt Mopmolen

De Veender- en Lijkerpolder buiten de be-
dijking, de polder aan de zuidkant van
Roelofarendsveen heeft een buitenbeen-
tje. De enig overgebleven molen van
deze polder, de Mopmolen, staat name-
lijk een paar kilometer buiten de polder bij
de Hanepoel. Het water uit de polder
volgt een lange kronkelweg naar de mo-
len, onder de A4 door. De aanleg van de

De Eendracht in Alphen a/d Rijn is een acht-
kante molen. Met zijn bouwjaar 1898 is het de
laatst gebouwde korenmolen van Rijnland.
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Help ons de molen van de Klaas Hennepoelpolder en dus ons landschap te bewaren.
Wij hebben uw hulp hard nodig. Het gaat ons daarbij niet alleen om geld, maar ook

om uw steun als sympathisant. Donateur worden mag natuurlijk ook! Uw gift wordt uitslui-
tend aan de molens besteed, onze stichting werkt geheel pro deo.

Ja, laat het ‘t Poeltje weer malen!!
� Ik geef mij daarom op als donateur van de Rijnlandse Molenstichting. Mijn jaarlijkse bij-
drage bedraagt: 

� e 20,- (minimum bijdrage)
� e ............ (door uzelf vast te stellen)

� Ik doe een eenmalige gift aan de Rijnlandse Molenstichting voor de molen ‘t Poeltje
en maak die, onder vermelding van ‘Poeltje’ over op bankrek. no. 5665.47.163 t.n.v.
de Rijnlandse Molenstichting te Voorhout

� Ik wil misschien sponsor worden van de molen van de Klaas Hennepoelpolder. Ik ont-
vang graag meer informatie.

� Ik geef mij op voor andere daadwerkelijke hulp ten dienste van deze molen.

p.s. giften en donaties aan de Rijnlandse Molenstichting zijn aftrekbaar van uw 
inkomstenbelasting.

Naam: .......................................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................

Postcode: ..................................     Woonplaats: ...................................................................................

Datum: .......................................   Handtekening: ................................................................................

S.v.p. deze bon uitknippen of kopiëren,

invullen en in envelop versturen naar de:

R I J N L A N D S E  
M O L E N S T I C H T I N G
Torenlaan 10  
2215 RW Voorhout
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HSL en de verbreding van de A4 dreigde
de molen af te snijden van de polder,
waarmee deze schitterende scheprad-
molen, een van de mooiste van Neder-

land, zijn functie dreigde te verliezen.
Doelloos rondjes malen zou zijn deel wor-
den. Als stichting besloten we om de on-
derste steen boven te halen om dat te
voorkomen. De oplossing was duidelijk:
een duiker onder de A4 en de HSL door.
Die moest maar liefst driehonderd meter
lang worden. En daar hing natuurlijk ook
een prijskaartje aan. Er volgde een pe-
riode van indringend overleg om niet al-
leen allerlei instanties voor dit doel te win-
nen maar vooral om het financiële
plaatje rond te krijgen. Dat is gelukt. In
April 2002 werd de oude waterverbinding
afgesloten in verband met reconstructie-
werkzaam heden rond de op en afritten
en de aanleg van rotondes van de A4.
Daarna werd begonnen met het maken
van de betonnen duiker. In september
2003 was het eerste gedeelte klaar, in juli
2004 het tweede en in oktober 2004 het
laatste deel onder de oude A4 door. In
Juni 2005 werd de duiker open gesteld en
kon het water uit de polder weer bij de
molen komen die dankzij deze ingreep
het werk kan blijven doen waar hij in 1792
werd gebouwd: malen! 

De overige molens
Aan verscheidene molens van de stich-
ting is in de achterliggende periode door
molenmaker Verbij druk gewerkt, varië-
rend van onderhoud tot een ‘levensred-
dende operatie’ aan de molen van de
Klaas Hennepoelmolen tussen Warmond
en Oegstgeest, waarvan hopelijk dit jaar
nog de kap kan worden geplaatst en, zo
mogelijk, het gevlucht aangebracht.
De Veendermolen bij Roelofarendsveen
heeft een nieuwe staartbalk gekregen.
Ook werd het Engels kruiwerk gereviseerd
en voorzien van enkele nieuwe rollen. 
De werkzaamheden aan de ondertoren
van de Hoogmadese Molen zijn gereed.
Er is een nieuw tafelement aangebracht,
de hoekstijlen zijn hersteld evenals de ra-
men etc. in de onderbouw. Het zinkwerk is
vervangen en de rietdekker, gebr. Visser,
heeft de ondertoren opnieuw gedekt.
Aan diverse molens is het jaarlijkse onder-
houd uitgevoerd. Daarnaast kreeg de
Blauwe Molen een algehele schilderbeurt
en thans werkt de schilder aan de Kager-
molen.

De nieuwe duiker voor de Mopmolen in aanbouw, april 2004 (foto A. Toet).

Bruisend en schuimend stroomt het opgema-
len polderwater uit de Mopmolen. Wonder bo-
ven wonder kan de molen zijn in 1792 begon-
nen taak blijven vervullen dankzij de nieuwe
duiker (foto Bart Dooren).

Rechts: Nieuwe staartbalk voor de Veendermolen, (foto B. Dooren). 
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Molens restaureren en onderhouden vraagt om 
vakmanschap en jarenlange ervaring.
Die vindt u bij de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Molenmakers.
De bedrijven die het logo van de NVVM voeren staan 
borg voor..... 

kwaliteit en deskundigheid.

Beijk B.V. 
Afferden 0485-531910

Doornbosch B.V.
Adorp 050-3061724

Bouw ‘75 B.V. 
Workum 0515-542133

Coppes
Bergharen 0487-531239

Fa. Dunning-Bremer B.V.
Adorp 050-3061221

Molema V.O.F.
Heiligerlee 0597-591660

De Gelder Favier B.V.
Nieuw Lekkerland 
0184-688109

Groot Roessink VOF
Voorst 0575-501272

Groot Wesseldijk B.V.
Laren 0573-421568

Herrewijnen VOF Spijkenisse
0181-634558

Jellema CV
Birdaard 0519-332357

Kistemaker & Korver
Middenbeemster 0299-683743

J.K. Poland B.V. 
Broek op Langedijk 0226-333440

Anbo B.V. 
Alkmaar 072-5110025

Saendijck B.V.
Zaandijk 075-6285602

Gebr. Straver v/h M. Straver
Almkerk 0183-401415

Vaags
Aalten 0543-473359

Verbij Hoogmade B.V.
Hoogmade 071-5018478

Wintels 
Denekamp 0541-351210

Nederlandse Vereniging 
Van Molenmakers
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De paltrok De Poelenburg aan de Zaanse Schans
ondergaat niet alleen een flinke restauratie, maar
ook een ingrijpende gedaanteverwisseling. De
meeste lezers zullen de molen kennen als een
zwart geteerde molen. Dat is nu niet meer het ge-
val. Het zwart heeft plaats gemaakt voor een op-

NVVM-molenmakers actief
vallend heldere en lichte groene kleur. Die kleur is
oorspronkelijk en het resultaat van onderzoek van
op de molen nog aanwezige verfsporen. De bij
een paltrok gebruikelijke verticale delen op de zij-
wanden van het lijf zijn vervangen door horizon-
tale. Deze zogenaamde getrapte wegen waren
bij De Poelenburg aanwezig vanaf de bouw in
Koog in 1869 tot aan de verplaatsing naar de
Zaanse Schans in 1963.

De nu groene
Gekroonde
Poelenburg
(foto Molen-
makerij 
Saendijck).

De zijkant
‘verraadt’ 
de getrapte
weeg (foto
Molenmakerij
Saendijck).
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ZOEKER
De ‘Zoeker’ uit het vorige nummer

heeft geen oplossing opgeleverd. 
Wel komt de heer Esselink uit Delft met
een oplossing voor een molen in de ru-
briek ‘Wie brengt me thuis?’uit De Mole-
naar 1996-20-20. Hij schrijft: ‘Bij toeval liep
ik tegen de oplossing aan van een onbe-
kende in ‘Wie brengt me thuis?’ uit De
Molenaar van 9 oktober 1996. Het betreft
de stellingmolen en ik kwam dezelfde af-
beelding tegen in de Duitse molendata-
base op internet (www.molendata-
base.com/molendb.php?step’details&nu
mmer’4490). Het zou gaan om de molen
van Elisabethfehn, globaal gelegen tus-
sen Papenburg en Oldenburg.’ 
In Niedersächsische Mühlengeschichte
wordt de molen inderdaad ook ge-
noemd (blz. 407), helaas zonder foto.
Kleeberg noemt als eigenaar Bernhard
Schulte, wiens familie de molen dan al
meerdere generaties in eigendom heeft.
De molen bestaat dan (1964) nog en
heeft zelfs nog wieken, maar Kleeberg
noemt hem een ruïne. Opmerkelijk is dat
Kleeberg de molen zweistockig noemt,
terwijl de foto een ‘einstockige’ molen
laat zien. 

Hierbij een nieuwe ‘Zoeker’, een molen-
stomp, waarschijnlijk in Noord-Holland in
de nabijheid van een dubbelsporige
spoorlijn met evenwijdig lopende hoog-
spanningsleiding. Reacties a.u.b. te rich-

ten aan de redactie van de Molenwe-
reld, Moerdijkstraat 39, 2751 BE Moerka-
pelle, fax 079-5931303, e-mail: redac-
tie@molenwereld.nl.
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TWEEDE roebreuk
binnen een maand in Kinderdijk!
Op donderdag 2 juni maalde
molen 2 van de Overwaard
zijn binnenroe af; nog geen
maand later, op vrijdag 1 juli 
verspeelt molen 7 van de
Nederwaard zijn buitenroe. 
Het lijkt wel of de oude 

rivaliteit tussen de 
waterschappen de 
Nederwaard en de 

Overwaard een wel heel
speciale vorm kreeg, welke

overigens niet voor 
herhaling vatbaar is, 

niet van beide kanten.

Het lijkt er op als of de geschiedenis zich
herhaalde, want de omstandigheden

waaronder het ongeluk zich voordeed
waren nagenoeg gelijk. Volgens informa-
tie van het KNMI was de gemiddelde
windsnelheid die dag bij een westenwind
3 Beaufort met een maximaal uurgemid-
delde van 4.
De molen stond met vier halve te malen
totdat omstreeksdrie uur die middag de
buitenroe afbrak ter hoogte van een wig-
schot bij de askop. Het vallende eind brak
in twee stukken, waarvan er een in de
hoge boezem belandde en de andere
dwars op het pad langs de molen terecht
kwam. Wonder boven wonder bleven
ook nu persoonlijke ongelukken uit en

kwam ook molenaar Arie G. Hoek met de
schrik vrij. Wel sloeg de vallende roe de
spuikast, zoals men in de Alblasserwaard
het pothuis noemt, volledig aan brokken.
Door het breken van de kruiketting sloeg
de kap bijna een halve slag om en kwam
van west op noordoost te staan. 

Scheurvorming

De nu afgebroken roe is in 1972 als vierde
roede gemaakt door de eigen techni-
sche dienst van het waterschap De Ne-
derwaard en is dus ruim dertig jaar oud.
Deze technische dienst heeft in de pe-
riode 1965-1980 in eigen beheer tien roe-
den gemaakt: negen voor zes molens
van de Nederwaard en een voor de
Hoge Molen van Nieuw-Lekkerland. De
oudste ervan, in 1965 gemaakt voor mo-
len 3, zijn in 1995 al vervangen door
Derckx-roeden.
Inmiddels heeft het Nederlands Instituut
voor Lastechniek uit Voorschoten de roe-
breuk bij molen 2 van de Overwaard on-
derzocht. Senior advisor Wim Pors van dit
instituut is tot de conclusie gekomen dat
daar de oorzaak was gelegen in een on-
volkomen doorlassing, waarbij de las-
naad aan de onderzijde niet goed met
materiaal is gevuld waardoor de las
zwakker is dan hij moet zijn. Daardoor ont-
stond een langzaam doorgroeiende ver-

Het afgebroken eind; duidelijk is vooral aan de onderzijde, de voorzijde van de roe,
roestvorming van oudere datum zichtbaar. Aan de hekzijde is dit ook, maar in veel
mindere mate zichtbaar (foto Jaap de Vries, 1 juli 2005).

Na het ongeluk (foto Jaap de Vries, 1
juli 2005).
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Molensactueel

TWEEDE roebreuk
binnen een maand in Kinderdijk!

J.S. Bakker

moeiingsscheur door de steeds wisse-
lende trekbelasting. Op een kwaad mo-
ment is de restdikte te gering om de span-
ning op te kunnen vangen. Dit leidt dan
tot een spontane restbreuk. Het gevolg bij
Overwaard 2 is bekend. Pors vermoedt
op grond van foto’s ook dat aan het on-
geval bij Nederwaard 7 een vermoeiings-
breuk ten grondslag ligt. Dat blijkt na on-
derzoek inderdaad ook zo te zijn: de las
aan de voorzijde van de roede was niet
zoals die behoorde te zijn en mede als ge-
volg daarvan kon roest toeslaan.

Kakkebed-pissebed

Aanvankelijk wantrouwden veel conser-
vatieve molenaars gelaste roeden hart-
grondig. Aan een goed geklonken roe
(Pot, Pannevis) wist je wat je had. De pla-
ten waren met talloze klinknagels op de
hoeklijnen gevestigd. Als er, bij wijze van
spreken, een gat in het plaatijzer viel dan
hielde de hoeklijnen het nog wel. Van las-
naden moest je het maar afwachten;
‘daar zat niks achter’. Een geklonken roe
kon in hun ogen nauwelijks scheuren; een
gelaste zoveel te meer. Desondanks ken-
den sommige Potroeden ook maar een
betrekkelijk kortstondige levensduur: in
september 1863 bedroeg de opgegeven
garantie slechts drie jaar!

In september 1970 kreeg de Prinsenmolen
in Hillegersberg nieuwe roeden (fabrikaat
Bremer, no. 179 en 180). Die vervingen
twee Potroeden, no. 940 uit 1876 en 1659
uit 1892. De beide roeden hadden vanaf
1939 onder de platen van het wieksys-
teem Havinga (‘Prinsen molensysteem’)
gezeten. Er wordt altijd van een gesloten
systeem, zoals ook bij Dekker, gezegd dat
men niet weet wat de roeden achter de
platen doen: ze kunnen doorroesten zon-
der dat men er iets van ziet. Aan de an-
dere kant wordt ook wel vergeten dat
diezelfde platen de eigenlijke roeden be-
schermen tegen weersinvloeden, zodat
ze minder snel roesten dan anders.
Hoe of het ook zij: op 15 september 1970
lag bij de Prinsenmolen de binnenroede
uit 1876 op de grond. Molenaar Arie Kluit
van de Terbregse molen fietste op weg
naar huis langs de Prinsenmolen en stapte
af om de gestreken Potroe van nabij te
bekijken. De staat ervan viel hem niet te-
gen en hij riep dan ook de molenmakers
van De Gelder toe die er aan het werk
waren: ‘Halen jullie kakkebed eruit om pis-
sebed te steken?’ Nu wist je me hem wel
nooit in hoeverre hij zulke zaken meende,
maar toch... In ieder geval zullen de roe-
den van de Prinsenmolen van het malen
niet te lijden hebben gehad.

Zorgen

Toch geeft de nu ontstanen situatie wel
zorgen, al is er geen reden tot paniek of
een paniek-reactie. Het overgrote deel
van de gelaste roeden doet immers al
vele jaren probleemloos dienst. Een ding
is wel gebleken: de oorzaken van de roe-
denbreuken zitten vooral in de lasnaden
en niet zozeer in het plaatmateriaal. Ver-
der speelt de vraag of het hier gaat om
incidentele fabricagefouten of om struc-
turele fouten als gevolg van een onvolko-

men techniek. In het eerste geval mag
men er vanuit gaan dat dergelijke onge-
lukken zeer weinig zullen voorkomen, ho-
pelijk helemaal niet meer. In het tweede
geval is het probleem veel groter en kun-
nen en mogen maatregelen niet uitblij-
ven al was het maar vanwege het be-
paald niet denkbeeldige risico van per-
soonlijke ongelukken. 

De roe is pal op de rad van de askop
afgebroken (foto Jaap de Vries, 1 juli
2005).

De breuk bij de askop; aan spitijzer en wiggen is duidelijk is te zien hoe het afge-
broken end is weggevallen. Let ook hier weer op de roestvorming aan de voorzijde
en zijkant van de roe. Het is een wonder dat het end nog niet eerder is ‘gezwaaid’
(foto Rienk van den Berg). 

Het strijken van een ‘kakkebed’ op 15
september 1970. De ‘pissebedden’ lig-
gen klaar. Op de roe molenaar/molen-
maker Niek Noorlander van de Haast-
rechtse molen; ernaast Jan van Rijswijk,
later molenaar op de Bonrepas.
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het waterschap De Nederwaard ge-
maakte roeden is offerte gevraagd.
Verder zijn op 18 juli de afgebroken roe-
den uit de molen Overwaard-2 en Neder-
waard-7 gehaald in afwachting van het
herstel van de molens. Het is niet de be-
doeling dat de molens met één roe gaan
malen (wat op zich uiteraard wel kan)
omdat de buitenroe van Overwaardmo-
len No. 2 bij onderzoek niet betrouwbaar
gebleken is, terwijl men bevreesd is voor
de as van Nederwaardmolen No. 7. De as
is daar immers direct bij de askop afge-
broken.

Garantieverklaring van Gebr. B. Pot uit
1866, oorspronkelijk september 1863.
De toen opgegeven en gedrukte garan-
tietermijn van drie (!) jaar werd in
1866 handgeschreven gewijzigd in zes.

Dan is niet te ontkomen aan een ade-
quate en grondige controle. Dat is mak-
kelijker gezegd dan gedaan en nog mak-
kelijker gezegd dan betaald. Het over-
grote deel van de Nederlandse molens
heeft ijzeren roeden. Dan praat men over
een kleine 2000 roeden. Koste een gron-
dige (ultrasonische?) controle per roe 500
euro, een willekeurig bedrag, inclusief
reiskosten, BTW, dan praat men over een
onvoorziene, extra last van in totaal een
miljoen euro. Wie betaalt dat? Men kan
bij roeden van dertig jaar oud en ouder
waarschijnlijk moeilijk aanspraak maken
op garantie. Zelfs Pot gaf omstreeks 1865
maar een garantie van drie jaar! 
In het verlengde van de controle komen
de eventuele kosten van reparatie of zelfs
vervanging.

Toekomst

Er zal dan ook niet aan te ontkomen zijn
dat men de fabricage techniek van ijze-
ren roeden, met name op het punt van
de lastechniek, tegen het licht houdt. Dat
is het terrein van specialisten. Kan met de
lastechniek van 2005 een (nagenoeg)
100% veilige oplossing worden behaald?
Die moet dan uiteraard toegepast wor-
den. Als dat niet het geval is dan zou men
bij zwaar belaste roeden (grote vlucht,
zwaar bedrijf) aan een soort hybride roe-
den kunnen denken, waarvan het
zwaarst belast middendeel deel geklon-
ken is als een Potroe en de einden gelast.
Dat is weliswaar in feite de klok terug zet-
ten en het is zelfs maar de vraag of dit no-
dig is. De gelaste Wijnveenroeden uit 1937
in de Obdammer molen (zie Molenwereld
2005-6-192) hebben per slot ook bijna ze-
ventig jaar dienst gedaan. Dat ongeluk-
ken zoals nu in Kinderdijk hebben plaats
gevonden incidenten moeten blijven is
buiten kijf. Het feit, dat twee molens op
een paar honderd meter afstand van el-
kaar binnen een maand tijd door zo’n in-
cident worden getroffen wil evenwel nog
niet zeggen dat het werkelijk een structu-
reel probleem is, al kan waakzaamheid
beslist geen kwaad, zeker niet voor grote
molens met 25 meter vlucht en meer die
veel malen. Uit veiligheidsoverwegingen
is in ieder geval in Kinderdijk besloten om
de bezoekersmolen stil te zetten in af-
wachting van meer zekerheid over de
staat van het gevlucht. Bij een roeden-
breuk aldaar met de vele er rondlopende
toeristen is de kans op persoonlijke onge-
lukken onaanvaardbaar groot. Die moe-
ten dan ook ten koste van alles worden
vermeden. 
Inmiddels is op 12 juli begonnen met het
versterken van de roeden van de bezoe-
kersmolen Nederwaard-2 met platen van
2,50 m lang en 12 mm dik. De binnen-
roede was voor de vakantie klaar en
daarna is de buitenroede gedaan. Dat
men bij deze molen die bijzonder veel pu-
bliek trekt geen enkel risico wil nemen is
vanzelfsprekend. Voor de overige door

Tweemaal vleugellam aan de 
Kinderdijk: op de voorgrond 
Nederwaard-7, op de achtergrond
Overwaard-2 
(foto Jaap de Vries, 15 juli 2005).

De binnenroede van de bezoekers -
molen versterkt, in de hoop dat 
deze het zo nog vele jaren uithoudt.
(foto Jaap de Vries, 15 juli 2005).



2898ste jaargang 2005 nr. 9

Bedrijf en techniek

Bi jzondere

maa l s t enen
Maalstenen werden en worden

nog wel niet alleen voor het ma-
len van graan gebruikt, maar ook
voor bijzondere doeleinden zoals het
malen van kurk (de schors van de
kurkboom) voor de productie van
kurklinoleum bijv. voor bulletinboard
of onderlaag. Dit gebeurde bij de Ne-
derlandse Linoleum Fabriek in Krom-
menie (fabriek Noord) vanaf 1899 tot
1975, waarna het gemalen uit Portu-
gal kwam. Het kreeg in het begin dan
nog wel een maling, maar nu komt
het geheel gemalen uit Portugal en
wordt alleen nog gezeefd. De stenen
werden motorisch aangedreven. 
De schors kwam in grote pakketten
aan en ging, na ontdaan te zijn van
de verpakking, door een breker waar
de kurk verkleind werd tot stukjes van
ongeveer 3 à 4 cm2. Daarna werd het

Ben Oosterhoff

Uitgediende maalstenen voor het 
malen van kurk ten behoeve van de
linoleum industrie aan de Vaartdijk om
Assendelft. De steen heeft tien panden
met een hoofdkerf en twee bijkerven.
De uitslagen zijn opvallend diep.

Tweede steen voor het malen van kurk
bij de Nauernase Vaart. Zoals vrijwel
alle kunststenen die worden bloot -
gesteld aan weer en wind is de 
maallaag aan het uiteen vallen: de 
steen is dus ten dode opgeschreven. 

gedroogd op een mat door verhitte
lucht en ging naar de maalstoelen
(vier stuks) waarna het maalgoed
met een plansichter werd afgezeefd
in diverse korrelgroottes (1 t/m 7). Wat
er te grof was ging weer naar de ste-
nen. In de kurkschalen zat veel vuil,
dit kon je dan krijgen voor erfopho-
ging. Wat ik mij nog herinner is dat de
stenen gebild werden met een lucht-
hamer. Het waren kunststenen met
een dikke laag kwarts waarin het
maalprofiel werd gebild. Het trans-
port van de kurkdelen ging pneuma-
tisch. Om stoflekkages op de flensen
van transportleidingen e.d tegen te
gaan werden vele kilo’s stopverf ge-
bruikt daar er toen nog geen silico-
nenkit voorhanden was. De afge-
beelde stenen liggen aan de Vaart-
dijk in Assendelft ongeveer ter
hoogte van huisnummer 40. 
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J.S. Bakker

Het verplaatsen van molens is
een bekend verschijnsel; van

heel vroeger tot aan de dag van
vandaag toe. Soms is het 

bekend waar de molen heen is
verhuisd; vaak niet. Soms is het
bekend waar de molen vandaan

komt; vaak niet. Soms is er 
alleen maar een vermoeden van
verplaatsing. Het levert soms
breinbrekers op die nooit tot
een definitieve oplossing 

komen. Voor de molen van 
Sassenheim is die er wel en bij
deze molen gaat het zelfs om

een dubbele verhuizing.

Sassenheim heeft, afgezien van een pe-riode in de Middeleeuwen, maar be-
trekkelijk kort een korenmolen gekend en
dat is op zich al opmerkelijk voor een dorp
van die omvang. 
In 1846 liet Jan Jacobus van Rhijn een mo-
len bouwen op de plaats waar nu nog de
onderbouw van zijn opvolger staat. Deze
brandde op 29 oktober 1868 af na blikse-
minslag.
De molen werd herbouwd en daarbij is
vermoedelijk gebruik gemaakt van de
Amsterdamse korenmolen De Hoop op
het bolwerk Reguliers, waarvan de ge-
schiedenis naadloos aansluit op die van
de molen in Sassenheim. Bovendien laat
de enig bekende foto van de molen van
Sassenheim een molen van Amsterdams
model zien. De Hoop in Amsterdam was in
de zomer van 1789 afgebrand en daarna
herbouwd.

Verplaatst?

Uit gegevens van het kadaster kon de
conclusie worden getrokken dat de in
1870/1871 herbouwde molen in Sassen-
heim maar een kortstondig bestaan
kende, want hij verdween in 1881 of 1882

alweer van het toneel. Hij maakte in Sas-
senheim dus net één decennium vol. De
eigenaar, Speelman, was tot de ontdek-
king gekomen dat de bollenteelt veel lu-
cratiever was dan de molen.
Toen men zich in 1989 in Sassenheim sterk
begon te maken voor behoud en restau-
ratie van de Molen van Speelman rees al
vrij snel het vermoeden dat de molen na
de sloop elders een nieuw bestaan was
begonnen. Dat vermoeden was geba-
seerd op het dak van de nog bestaande
onderbouw. 
De goedkoopste en de meest toege-
paste manier bij sloop is dan de bovenste
zolder te laten liggen en die te voorzien
van een dakbedekking waarmee de
stomp een plat dak krijgt. In Sassenheim
niet: daar was de baliezolder inclusief bal-
klaag verdwenen en de stomp voorzien
van een met pannen gedekt puntdak.
Later, omstreeks 1950 (?), is het puntdak
verdwenen en werd een heel lichte balk-
constructie aangebracht voor het nieuwe
platte dak, maar de uitsparingen voor de
originele zolderbalken bleven zichtbaar.
De koper van de molen in 1881 of 1882

Het eiland Texel volgens een 
kadastrale kaart van omstreeks 1850.
De Eijerlandsche polder is dan al wel
bedijkt (het Buitenveld), evenals de
Eendragtspolder (uitgevoerd in 1846).
Het gebied tussen de Eijerlandsche 
polder en Oosterend is later ook 
bedijkt. Voor de bemaling ervan werd
een grote achtkante molen gebouwd,
de nog bestaanden molen van de 
polder Het Noorden. 

Van Hoop tot Hoop: 
een bereisde molen
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Geschiedenis

De Cocksdorp volgens een topografi-
sche kaart van 1878, gedeeltelijk 
herzien in 1921. De molen staat aan 
de Roggesloot, bij de T-splitsing van
wat nu de Postweg-Vuurtorenweg-
Molenlaan is.

had dus heel bewust de baliezolder ge-
kocht en meegenomen. Het dichtmaken
van de onderbouw werd er aanzienlijk
duurder door dus moet er aan dit meene-
men een prijskaartje hebben gehangen.
Het is duidelijk, dat de koper voor die ba-
liezolder alleen geld wilde neerleggen als
hij hem nodig had. Dan ligt hergebruik in
een nieuwe molen het meest voor de
hand. Als deze redenering inderdaad
klopt dan rijst onmiddellijk de vraag: waar
is de molen van Sassenheim dan geble-
ven? Deze vraag ging bij insiders rondzin-
gen, maar een antwoord was er tot voor
kort niet, al stond dit toen al op papier,
maar dat wist men eigenlijk alleen maar
op Texel.

Van Hoop tot Hoop: 
een bereisde molen

Texel 

Begin mei probeert Fons van der Elst, be-
stuurslid van de Stichting De Molen van
Sassenheim op instigatie van Hans Roest
iets uit op zijn computer. Bij een zoekma-
chine tikt hij ‘molens’ en ‘Sassenheim’ in
en dat levert hem tot zijn stomme verba-
zing een verwijzing naar Texel op, om pre-
cies te zijn de website Texel-Plaza.nl, een
site met veel gegevens over het eiland en

zijn geschiedenis. In die website stond
dan het intrigerende zinnetje over de mo-
len van De Cocksdorp: ‘Op 4 december
1881 werd de molen door brand verwoest
en vervangen door een molen uit Sassen-
heim’. 
Naar een gegeven van die aard was
men in Sassenheim al zo’n vijftien jaar op
zoek! Maar klopte het ook? 
Er zijn enige ansichtkaarten van de molen
van De Cocksdorp en de overeenkomst

Tekening van B. Barbiers van de 
korenmolen De Hoop op het bolwerk
Reguliers in Amsterdam. Volgens 
mededeling van de heer Van den Hoek
Ostende werd de molen in 1630 als
achtkante baliemolen gebouwd en in
1661 verplaatst naar het nieuwe 
bolwerk Reguliers. Daar brandde de
molen in de zomer van 1789 af, maar
werd herbouwd. Eind 1868, begin 1869
werd de molen gesloopt en vermoede-
lijk in Sassenheim herbouwd.
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met de bovenbouw van de molen van
Sassenheim is goed, al lijkt de molen in
Sassenheim slanker en daarmee groter te
zijn. Verder sloot het bouwjaar van de na
de herbouwde molen uitstekend aan bij
de lotgevallen van de molen in Sassen-

heim. Toch ontbrak het sluitend bewijs. 
Nu had de korenmolen van De Cocks-
dorp een bijzondere eigenaar, namelijk
een polder, om precies te zijn de Eijer-
landsche polder. Dat poldermolens ei-
gendom zijn van een polder is niet
vreemd maar een korenmolen... Nu zijn
polders wettelijk verplicht een archief bij
te houden. Dankzij die eis kwam uit dit
polderarchief het sluitend bewijs te voor-
schijn in de ‘Rekening en verantwoording’
over het boekjaar 1882-1883:
‘C.J. Speelman voor een van hem ge-
kochte, te Sassenheim staande korenmo-
len ƒ 1200,-’. Dat kon niet missen. Nu was
het ook mogelijk om De Hoop uit Amster-
dam in zijn derde en laatste levensfase te
volgen.

De Cocksdorp 

De Cocksdorp, de molen waar de molen
van Sassenheim zijn Troje heeft gevonden
is een betrekkelijk jong dorp. Op 21 
februari 1835 hadden de heren De Cock, 
Langeveld (twee broers) en Plooster het
Buitenveld en het Eierland gekocht van
de Nederlandse staat met de bedoeling
dit kweldergebied in te dijken en te ver-
kavelen. Nicolas Joseph de Cock was de
grote initiatiefnemer van de onderne-
ming. Deze koopman en scheepsreder,
geboren in Gent en kantoor houdend in
Antwerpen, later te Rotterdam, zocht
contact met de andere genoemde kapi-
taalverschaffers. Samen richtten zij na
aankoop de Sociëteit van Eigendom van
Eierland op. Dit was een vennootschap
met daarin 200 aandelen met een loop-
tijd van 15 jaar. Voor een belangrijk deel
waren deze aandelen in het bezit van De
Cock, de broers Paulus en Willem Lange-
veld Kz. en de uit Vianen afkomstige M.B.
Plooster. Op 13 april 1835 werd door 
de aannemers met de werkzaamheden 
begonnen, waaraan 1.500 arbeiders
deelnamen. Al snel ontstond er een
dorpje dichtbij de Rogsloot. Op 25 juni
1836 besloot het hoofdbestuur van de So-

De enig bekende foto van de korenmolen van Sassenheim. Rechts op de foto het in
1876 gebouwde molenhuis. De foto dateert dus van omstreeks 1880.

Een in september 1912 verzonden 
ansichtkaart van de molen van De
Cocksdorp. Op het beschot naast de
deur staat ‘Handel in Granen, Meel 
en Veekoek’ met de ondertekening 
J.M. Witte. Jan Witte had de molen
sinds 1906 in huur en was er sinds 1912
de eigenaar van. Links een wagen 
met zakgoed en daarnaast, een man,
een vrouw en een meisje; Witte met
zijn echtgenote en een dochter? 
(foto coll. Drs. H.A. Visser).
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ciëteit ‘Het Dorp hetwelk men thans bezig
is op Eyerland te bouwen den naam te
geven van de Cocksdorp’ naar de voor-
naamste bedijker. 
Natuurlijk waren er voorzieningen nodig
voor de nieuwe agrarische bevolking in
de ruim 3000 ha grote polder die voor een
groot deel van de Zuid-Hollandse eilan-
den kwam. Een korenmolen was ook ge-
wenst om in de behoefte aan meel te
kunnen voorzien. De Sociëteit besloot op
20 januari 1837 een ‘paarden korenmo-
len’ te bouwen. Vervolgens wordt dat be-
sluit op 10 maart 1837 uitgesteld, maar op
17 juli 1837 wordt aan P. Langeveld Kzoon,
‘gedelegeerd Commissaris’, opgedragen
de ‘Wind Koren Molen’ van Langeveld te
kopen mits de prijs ‘aannemelijk’ is. De
bedoelde molen is de korenmolen van de
Molenbuurt, een buurtschap halverwege
tussen de dorpen De Waal en Oosterend.
Deze molen was in 1815 het eigendom
geworden van Martinus Langeveld Mzn,
die ook de molens aan de Molenstraat in
Den Burg en die in Den Hoorn in bezit had. 
De geschiedenis van de molen in de 
Molenbuurt gaat ver terug; al in 1543 is er
sprake van de Molenbuyrt. 
Niet lang na 1815 liet Langeveld de molen
vernieuwen. Hij kocht daarvoor de Zaan-

dijker blauwselmolen Het Gekroonde
Blauwselvat die in 1827 werd gesloopt en
daarna op Texel als korenmolen werd her-
bouwd. Langeveld verkocht de molen in
1837 aan de Sociëteit van Eigendom van
Eijerland, die op 5 december 1837 voor
de begroting van het volgende jaar 3500
gulden uittrekt voor de ‘afbouwing’ van

de korenmolen. De molen werd zo-
doende weer uit elkaar gehaald en weer
opgebouwd, maar nu aan het eind van
de Postweg aan de zuidkant van De
Cocksdorp. De eerste molenaar werd Ary
Slagboom, afkomstig uit Nieuw-Beijerland.
Hij wordt in de vergadering van 1 mei
1838 aangesteld tegen een salaris van 
ƒ 7,- per week. Uit de notulen van de ver-
gadering van 24 oktober 1838 blijkt dat
de molen ook tot pelmolen wordt inge-
richt. Slagboom heeft er geen zak zout
leeg geten, want in 1842 blijkt Hendrik
Keesom molenaar te zijn.
Bij acte van 28 december 1840 werd de
polder verkaveld. Daarmee werd ook de
basis geleegd voor een zelfstandig water-
schap dat de korenmolen uit de boedel
van de Sociëteit zou overnemen. Tien jaar
later, per 31 december 1850, werd de So-
ciëteit opgeheven.

Polderkorenmolen

De polder hield de molen in eigendom
vanuit voornamelijk twee oogmerken:
- het gerief van de ingezetenen;
- als bron van inkomsten. 
Voor het laatste doel werd de molen met
wat erbij hoort als huis en land steeds voor
een periode (zes jaar, maar ook tien jaar
komt voor) publiek verhuurd. 
In 1846 pacht W. van Rossum uit Rotter-
dam de molen; in 1850 opgevolgd door
G.J. Garritsen voor ƒ 525 per jaar.
Op 9 april 1856 huurt J.W. van Sintanna-
land de molen voor de periode 1 juli 1856
tot 1 juli 1866 voor een bedrag van ƒ 620,-
per jaar. Op 8 maart 1866 mijnt Jacob
Witte Cz. landbouwer van beroep, de
molen voor ƒ 520,- per jaar en volgt Van
Sintannaland op. De molen blijft, met een
kleine onderbreking, in huur bij de Witte’s
totdat de polder de molen in 1912 ver-
koopt.

Brand

In 1881 heeft Jacob Witte nog steeds de
molen in huur, dan voor ƒ 460,- per jaar.
Maar dat jaar zal hij maar de helft ervan
hoeven te betalen. De oorzaak is minder
prettig. Op 27 november 1881 (en niet op
4 december, zoals vaak wordt vermeld)
brandt de molen na blikseminslag geheel
af. Na de brand ontvangt F. van der Wal
van de polder ƒ 11,- ‘voor het bewaken
van de puinhoopen en het uitdooven
van de smeulende massa hout van den
afgebranden koren- en pelmolen’. Het

Ansichtkaart van de molen bij De
Cocksdorp, waarschijnlijk niet ver 
voor de brand. Het kruirad is vervan-
gen door een lier. Naast de molen een
houten schuur en erachter een stenen
pakhuis. Uit advertenties blijkt dat
Witte al met een motor maalde, 
vermoedelijk in het stenen gebouw.
(foto coll. L. van Lambalgen).

Advertentie in De Molenaar, 
1901-24, waarin het bestuur van de
Eijerlandsche polder vraagt om een
binnenroede van 24 m.

Advertentie van het bestuur van de
Eijerlandsche polder in De Molenaar,
1912 no. 17, waarin de veiling van de
molen van De Cocksdorp wordt 
aangekondigd. 
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opruimwerk wordt voor een groot deel
verzorgd door de molenaar, want J. Witte
ontvangt ƒ 7,50 ‘voor het opbergen van
overgebleven goederen, het opruimen
en kavelen van het overgebleven hout
enz.’ S. Keijzer Pz en C. Avis Dzn ontvan-
gen ‘voor diverse bemoeijingen en uit-
schotten inzake de regeling der brand-
schade, overmaking der gelden etc. 
ƒ 50,-; in totaal ƒ 68,50
De schade aan de verbrande molen
wordt vastgesteld ƒ 6000,- welke verze-
kerd blijkt te zijn bij de ‘Lancashire Incu-
rance Company’. Er ontstaan strubbelin-
gen over de uitkering van het verzekerde
bedrag, maar uiteindelijk ontvangt de
polder via Sd Keijzer, makelaar, de hele
som. Hoe weinig ontwikkeld het bankver-
keer op het platteland in die tijd nog is
blijkt uit de betaling. Keijzer verstuurt het
geld naar de polder contant (onder af-
trekking van de bovengenoemde vijftig
gulden) en vermeldt van ieder bankbiljet
het nummer! In afwachting van de her-
bouw van de molen wordt ƒ 5000.- tijdelijk
gedeponeerd bij de Westfriesche Bank.

De nieuwe molen

Jammer genoeg is het archief van de
Eijerlandsche polder niet compleet: er is
heel wat vernietigd, vrij recent zelfs nog
zoals uit met balpen geschreven lijsten
blijkt. Gelukkig verstrekken die lijsten wel
een minimum aan informatie via de zeer
beknopte omschrijving van de stukken,
waardoor een en ander zich laat reconst-
rueren.
Het polder bestuur laat geen gras over de
verbrande molen groeien. Zelfs voordat
men een besluit neemt om de molen wel
op niet te herbouwen plaatst men een
advertentie in een krant (Het Nieuws van
den Dag?) waarin men om een molen ter
overplaatsing vraagt. Het levert enige
aanbiedingen op. Zo is er al een aanbie-

ding van 30 november vanuit Harlingen.
Op 2 december biedt Jn. Leguit (de pol-
derbaas van de Heerhugowaard?) een
molen aan en van 12 december is er een
uit Sassenheim, terwijl twee dagen later P.
Kossen uit De Rijp met een aanbieding
komt. Ook zijn er nog drie aanbiedingen
van 30 en 31 december 1881. Op 31 ja-
nuari 1882 doet de Harlingse molenmaker
Van der Meer het aanbod om een
nieuwe molen te bouwen voor ƒ 9000,-,
maar dan is het polderbestuur al uit op
een andere molen.
Op 13 januari 1882 vergadert het dagelijks
bestuur van de polder over de herbouw.
Men vraagt zich af of de polder de molen
wel herbouwen moet; is een korenmolen
wel een taak voor een polder? Met vier
stemmen voor en een tegen, die van
heemraad Koning, wordt toch besloten
de molen te herbouwen. Van de binnen-
gekomen aanbiedingen lijkt die uit Sas-
senheim het meest geschikt en er wordt
besloten dat heemraad Blaauboer met
de opzichter (Van Putten) en de huurder
(Witte) de reis naar Sassenheim zullen ma-
ken om de molen te bekijken. Er wordt af-
gesproken dat de drie mannen op 20 ja-
nuari zullen vertrekken, zodat men op de
ingelandenvergadering van 3 februari
1882 goed beslagen ten ijs komt. Men kan
dan meedelen dat de molen uit Sassen-
heim ‘zeer geschikt voorkwam’ en zo
wordt met 40 tegen 11 stemmen besloten
de molen te herbouwen, waarbij wel
wordt bepaald dat de herbouwkosten
binnen de grenzen van het assurantiebe-
drag moeten blijven. Heemraad Blaau-
boer krijgt mandaat om de zaak af te
handelen.
Wel herinnert ingeland Westenburg aan
de bouw van de molen voor de Prins
Hendrikpolder bij Den Hoorn. Voor de
bouw van deze vijzelmolen met een
vlucht van 20 m was men weliswaar met
de goedkoopste aannemer in zee ge-
gaan, maar goedkoop was duurkoop ge-
bleken. Het had kapitalen gekost om de
molen alsnog in orde te krijgen en men
had de hulp van deskundigen moeten in-
schakelen om alles naar genoegen in
orde te krijgen. Die deskundige hulp was
geleverd door de molenmakers Gebr,
Vredenduin uit Zaandijk. Bovendien geeft
de opzichter van de polder aan, dat hij
van molens onvoldoende technische
kennis heeft. Vandaar, dat ook nu Vre-
denduin wordt ingeschakeld om niet met
zulke problemen te maken te krijgen. 
Voordat de molen uit Sassenheim op Texel
gestalte krijgt wordt er een paar keer op
en neer gereisd tussen de Bollenstreek en
het eiland. Zo declareert de opzichter, J.
Van Putten: ‘verschot aan reis- en verblijf-
kosten over drie reizen naar Sassenheim
tot opnemen van aldaar aangeboden
molen met den heemraad Blaauboer en
den huurder, daarna met genoemden 
Heemraden tot het aankoopen van den
bedoelden molen en later met dezelven
Vredenduin tot het doen van de noodige
opmeting voor het maken van een be-
stek voor het sloopen, transporteeren en
alhier weer opbouwen van den molen’ 

ƒ 113,23. De huurder van de molen, J.
Witte ontvangt voor ‘drie dagen vergoe-
ding van daghuur gedurende eerst ge-
noemd reis’ ƒ 4,50. 
Op de begroting voor het boekjaar 1882-
1883 wordt 5200 gulden uitgetrokken voor
‘Het aankoopen en sloopen van een te
Sassenheim staand houten windkorenmo-
len met het transporteren en alhier vol-
gens bestek wederom opbouwen van
denzelven’.
Op 10 januari 1882 dient molenaar Witte
een verzoek om een geldelijke vergoe-
ding in bij de polder omdat hij door het
afbranden van de molen geen inkomsten
meer heeft. Aan zijn verzoek wordt in zo-
verre tegemoet gekomen dat hij maar de
halve huur voor het boekjaar 1881-1882
hoeft te voldoen. In de vergadering van 5
april 1882 van het polderbestuur wordt
besloten dat het ‘puin en brikken’ van de
afgebrande molen naar de zeedijk zullen
worden vervoerd en dat men zal trachten
de pelsteen te verkopen. In diezelfde ver-
gadering komt ook een verzoek van Witte
aan de orde. Volgens het bestek moeten
de stenen op de eerste zolder worden ge-
legd, de steenzolder, maar Witte wil ze lie-
ver beneden. Het polderbestuur wijst dit
verzoek af, waarschijnlijk vanwege de er-
aan verbonden kosten. Later, in juni komt
Witte er nogmaals op terug, herhaalt zijn
verzoek en licht het toe. Het scheelt hem

Advertentie in De Molenaar van 
25 augustus 1920, no. 34, waarin de 
korenmolen in de Eijerlandse polder 
te koop wordt aangeboden; nog geen
week voor de brand!

In 1915 werd de molen van Witte in
een bui zwaar beschadigd, een lot dat
een jaar eerder ook de molen van het
nabijgelegen Den Burg van A. Lange-
veld Pzn had getroffen: drie einden 
gebroken, de kap zwaar beschadigd. 
De buitenroede is een ijzeren roe, de
binnenroede een houten. De molen
werd hersteld, maar in 1923 toch 
afgebroken.
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een knecht. (Bij veel Noord-Hollandse
grondzeilers liggen/lagen de stenen be-
neden op een halve zolder; zie over dit
onderwerp Molenwereld 2001-11). Nu zal
het bestuur het opnemen met Vreden-
duin. Dat verzoek is gehonoreerd. Van der
Kloot, de aannemer die de molen 
opbouwt, neemt dit extra werk aan voor 
ƒ 65,-. Dat zal nog tot problemen leiden,
want Van der Kloot gaat er vanuit dat dit
exclusief het ervoor nodige hout is. Vre-
denduin gaat uit van inclusief en trekt de
meerprijs van het hout van de rekening
af, natuurlijk zeer tot ongenoegen van
Van der Kloot.
De aannemer zit blijkbaar krap bij kas,
want in diezelfde vergadering in april
vraagt hij een voorschot van 1000 gulden
op de aanneemsom. Hier wil het polder-
bestuur niet van weten, maar men wil wel
voor dit bedrag garant staan. Van der
Kloot komt terug op zijn verzoek dat dan
wordt behandeld in de vergadering van
28 april 1882. Het blijkt dat de aannemer
het van de molen afkomen riet in Sassen-
heim heeft verkocht en in De Cocksdorp
moet de molen opnieuw met riet gedekt
worden en dat moet de aannemer beta-
len die kennelijk niet over het geld be-
schikt. De 1000 gulden krijgt hij ook nu
niet, maar de opzichter mag zoveel op
de rekening geven als nodig is. 
Tijdens diezelfde vergadering van 28 april
1882 komt ook de inmiddels gehouden in-
schrijving voor de verplaatsing ter sprake.
Ingeland Westenburg vraagt inzage van
de briefjes. Het blijkt samen te hangen
met wantrouwen jegens de opzichter die
ervan verdacht wordt bepaalde aanne-
mers, met name Van der Kloot, te be-
voordelen.
De voltooiing van de nieuwe molen laat
voor een overplaatsing vrij lang op zich
wachten. Pas op 24 november 1882, op
een paar dagen na een jaar na de
brand, vindt de oplevering plaats, maar
dan is de molen al wel twee maanden in
bedrijf. De opneming wordt voor de pol-
der uitgevoerd door Vredenduin die op

wat kleinigheden na de molen in orde be-
vindt. Wel is hij het niet eens met het be-
drag dat Van der Kloot opvoert voor
meerwerk en trekt daarom een fiks be-
drag af van het tariefwerk dat deze op-
voert. Zo moet Van der Kloot vier zeilen le-
veren waarvan Vredenduin de monsters
zeildoek goed keurt, maar de zeilen af-
keurt omdat ze niet van inlands zeildoek
zijn gemaakt en om die reden ƒ 80,- van
de aanneemsom aftrekt, terwijl de kost-
prijs ƒ 122,- was. Volgens de zeilmaker was
de overgeschoten ƒ 42,- nog niet vol-
doende voor het touwwerk en het ar-
beidsloon. Ook schrapt Vredenduin een
groot deel van de houtkosten voor meer-
werk.
Van der Kloot is het daar uiteraard niet
mee eens en doet daarom in april 1883
een beroep op het polderbestuur. Zijn re-
kening voor tariefwerk bedroeg ƒ 527,17
en om der lieve vrede wil hij er wel hon-

derd gulden op laten zitten. Eer dat de
kwestie is geregeld wordt de molen ge-
troffen door een andere ramp. Daarover
straks meer. 

Uit de Rekening en verantwoording over
het boekjaar 1882-1883 krijgen we een
goede indruk van de kosten van de her-
bouw:
C.J. Speelman, voor een van hem ge-
kochte te Sassenheim staande korenmo-
len ƒ 1200,-
J. van Putten, restitutie advertentie kosten
aanbesteden, afbreken, transporteeren
en weder plaatsen van genoemde molen
volgens annexe nota ƒ 17,60
Gebrs. Vredenduin, voor het maken van
een bestek en begrooting met toezigt,
reis- en verblijfkosten ƒ 200,-
J. van der Kloot, voor het afbreken, trans-
porteeren en weder opbouwen van ge-
noemden molen volgens bestek ƒ 3283,-
Denzelven, op rekening van gedaan ex-
tra werk en leverantie aan den molen vol-
gens opvereenkomst en in het bestek be-
paald tarief ƒ 241,25
M.A. van der Kloot, voor smidswerk buiten
het bestek ƒ 20,-
K. Tanis, voor het rijden van steen en puin
etc. van den afgebranden molen ƒ 11,-
J. Witte, voor het verhoogen van het mo-
lenerf ƒ 10,
Denzelven, restitutie aankoop voor den
inventaris voor den molen ƒ 11,37
J. van Putten, restitutie onkosten, postwis-
sels, zegels, telegrammen, porto’s etc. in
zake den molen volgens nota ƒ 8,70.

In tegenstelling tot zijn voorganger die zo-
wel koren- als pelmolen was werd de in
1882 gebouwde molen alleen als koren-
molen gebruikt.
De totaalkosten voor de nieuwe molen
bedroegen gedurende dit boekjaar dus
5002,921⁄2. Met dit bedrag plus die van 
het voorgaande jaar ƒ 68,50; in totaal 
ƒ 5071,422 was men dus ruimschoots on-

De molen van Oudeschild is de enige nog bestaande korenmolen op het eiland. 
In feite is het de in 1902 naar Texel overgeplaatst pelmolen De Traanroeier uit
Zaandam-O. In 1963 werd de al sinds 1935 stilstaande molen uitgesloopt en 
ingericht voor elektriciteitsopwekking. Ook zijn uiterlijk veranderde sterk. 
In 1999 werd toch weer een koppel stenen gelegd zodat er weer graan gemalen 
kan worden.

De gerestaureerde onderbouw van de molen van Sassenheim, al meer dan 120 jaar
een stomp (foto Stichting De Molen van Sassenheim). 
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der de eis gebleven de verzekerde som
van 6000 gulden niet te boven te gaan.
Dat was dan een meevaller, maar als er
vreugde over was dan was die van korte
duur. Men zou de meevaller nog hard no-
dig hebben.

Asbreuk

De molen uit Sassenheim is nog maar een
paar weken klaar of hij maalt zijn kruis af,
om precies te zijn op 11 december 1882.
Al op 13 december komt het polderbe-
stuur bijeen om over de nieuwe situatie te
spreken. Er vindt een breedvoerig ge-
sprek plaats over de ‘vermoedelijke oor-
zaak van dat ongeluk als de weinige kans
om ooit rente van dien molen te kunnen
trekken.’ Herstel van de schade wordt ge-
raamd op 1250 gulden wanneer men uit-
gaat van nieuw materiaal en op 850 gul-
den met sloopmateriaal. De heemraad
Kievit doet dan het voorstel het huurcon-
tract te ontbinden en de boel publiek te
verkopen in de staat van na het ongeluk.
Molenaar Witte verschijnt in de vergade-
ring en het polderbestuur deelt hem mee
dat hij alleen maar huur hoeft te betalen
tot aan de dag van het ongeluk. Tevens
deelt men hem mee dat men van de mo-
len af wil. Witte is het daar niet mee eens:
door het ongeluk is hij brodeloos gewor-
den. Bovendien beroept hij zich op zijn
huurcontract en eist daarmee herstel van
de molen. In het huurcontract staat im-
mers dat met onderhoud van de molen
voor de huurder is, maar dat de kosten
van een nieuwe eventuele as of roeden
voor de polder zijn.
Witte besluit het polderbestuur dan de
wacht aan te zeggen, want op 22 de-
cember bespreekt men een brief van mr.
P.D. Kraakman, een advocaat uit Alk-
maar die door Jb. Witte in de arm is ge-
nomen. Het polderbestuur voelt er blijk-
baar niets voor om de zaak op scherp te
zetten en zo besluit men de molen niet te
verkopen, maar spoedig te herstellen. Het
nieuws van de asbreuk bereikt ook Vre-
denduin, want die informeert op 24 de-
cember naar de staat van de korenmo-
len. Hij had immers een maand tevoren
de molen in orde bevonden.
Voor het herstel plaatst het polderbestuur
advertenties in Het Nieuws van den Dag
en het Advertentieblad. Dat levert diverse
aanbiedingen op en op 19 januari 1883
wordt besloten dat Heemraad Blaauboer
en opzichter Van Putten naar Maasdam
en Hendrik Ido Ambacht zullen gaan om
daar aangeboden assen te bezien, waar-
voor later ƒ 52,75 wordt gedeclareerd.
Verder zal men voor roeden stukken hout
gaan bezien van ‘den Heer Burgemees-
ter’ en bij H. Ditoo. Waarschijnlijk is dit aan-
gespoeld hout, want er wordt ook ge-
sproken van ra’s en per slot is burgemees-
ter Loman het hoofd van de strandvon-
derij. Het polderbestuur wil ook het
naadje van de kous weten omtrent de
toedracht van het ongeval en zo wordt
besloten ‘Aan den heer Van der Kloot te
vragen in bijzijn van twee getuigen hoe

de toestand van den molen was bij het
ongeluk (hoeveelheid zeil, de loop der
molen)’.
Van der Putten reist ook naar Zaandam
en Zaandijk in verband met de aanschaf
van twee roeden waarvoor hij ƒ 21,05 de-
clareert. 
Het herstel van de molen laat vrij lang op
zich wachten, hetgeen wordt geweten
aan de winter en de plaats hebbende ijs-
gang. De huurder beklaagt zich in april
1883 bij het polderbestuur over de lange
duur van het herstel: hij zit niet alleen al
bijna vijf maanden zonder inkomsten, uit-
gerekend in de wintermaanden waarin hij
normaal gesproken het meest verdient.
Jacob Witte schat zijn verlies op vijfhon-
derd gulden op grond van zijn boekhou-
ding van voorgaande jaren. Het polder-
bestuur besluit dan ook op 27 april om
Witte een gratificatie van ƒ 100,- te geven. 
Het herstel wordt uitgevoerd door de mo-
lenmakers Vredenduin uit Zaandijk, daarin
bijgestaan door de timmerman Van der
Kloot.
Uit de Rekening en verantwoording voor
de boekjaren 1882/1883 en 1883/1884 ge-
ven inzicht in de herstelkosten. In het
eerstgenoemde jaar koopt men bij A. van
der Plaat en L. van Dalen een ijzeren as
voor ƒ 150,-. (Dat is waarschijnlijk in Hend-
rik Ido Ambacht geweest, want uit de de-
claratie blijkt dat men ook in Maasdam is
geweest en het is zeker dat men daar bij
ene Van Trigt is geweest, zodat Hendrik
Ido Ambacht overblijft. In die jaren zijn
daar de molens van de Zwijndrechtse
Waard die op de Waal uitmaalden ges-
loopt, zodat de kans groot is dat de as uit
een van die molens komt.) Twee houten
roeden worden gekocht bij C. Zemel Pzn,
een Zaanse molenmaker/molensloper,
gekocht voor ƒ 167,50. Daarbij komt aan
vracht (C. Kooiman) nog ƒ 83,25; met ad-
vertentiekosten (ƒ 8,60) in totaal ƒ 483,15.
Het boekjaar erop wordt uitgegeven:
Gebroeders Vredenduin, uitnemen van
de gebroken ijzeren as en houten roeden,
het steken afwerken van de nieuwe, etc.
ƒ 362,90 
P. Dros, voor houtleverantie ƒ 15,-
J.P. Noordijk, voor houtleverantie en huur
mast ƒ 22,30
M. de Graaf, transport as, roeden en mast
ƒ 30,90

J. de Graaf, als boven ƒ 14,-
J. List, sjouwerloon ƒ 13,22
K. Vlaming, scheepsvracht halen onder-
delen en gereedschappen in Zaandijk 
ƒ 25,05
J. van der Kooi, idem retour ƒ 25,05
J. Witte, vier maal verven van de as en de
roeden ƒ 15,-
J. Bruin, leverantie verf ƒ 28,75
M.A. van der Kloot, smidswerk ƒ 72,75
J. van der Kloot, versterken roeden ƒ 12,06
idem, restant tariefwerk bij besluit ingelan-
denvergadering (heeft dus nog betrek-
king op de bouw van de molen in 1882) 
ƒ 158,74
J. Witte, gratificatie ƒ 100,-
idem, ophogen molenwerf ƒ 16,-

In totaal is er dus gedurende dit boekjaar
ƒ 636,96 voor het herstel aan de molen
uitgegeven. Voor het herstel is dus in to-
taal ƒ 1235,86 uitgegeven, waar de uitke-
ringen aan Witte en Van der Kloot nog bij-
komen. In april 1883 was besloten om de
kwestie Vredenduin-Van der Kloot in han-
den te stellen van opzichter Van der Put-
ten die tevens penningmeester van de
polder was. Van der Kloot was voorzichtig
geweest en had bij overschrijdingen van
het bestek steeds de mening van Van Put-
ten gevraagd. Het pakte dan ook niet ge-
heel en al onvoordelig voor Van der Kloot
uit, die alsnog een flink bedrag kreeg.

Verlies

De bijna duizend gulden die men bij de
herbouw had overgehouden waren nu
wel niet in rook opgegaan, maar wel
weg! De gederfde huur vormde ook een
schadepost. Immers, Witte had over het
boekjaar 1881/1882 maar de halve huur
hoeven te betalen, zodat de polder de
andere helft miste, ƒ 230,-. Door de as-
breuk begin 1882 was de molen vrijwel di-
rect weer uitgeschakeld, zodat het boek-
jaar 1882/1883 geen huurinkomsten ople-
verde, in feite een verlies van 460,-. Door-
dat herstel ook vrij lang duurde werden
van 1883/1884 maar acht maanden be-
taald ƒ 153,332 (foutje? Komt overeen
met vier maanden). De totale gederfde
huur bedroeg dus ƒ 996,662. Al met al
schoot de polder over de drie boekjaren

De onderbouw van de molen van Speelman in 1927, nog voorzien van het puntdak,
te midden van de bedrijfsgebouwen van Speelman, ooit een van de grootste en 
belangrijkste bollenbedrijven in de regio (foto coll. Stichting Oud-Sassenheim).
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1881-1884 er een 1500 gulden bij in. Het
viel inderdaad niet mee om rente uit de
molen te halen!

Nog meer problemen

In 1894 wordt Jacob Witte Czn. opge-
volgd door C. Witte Jzn. als huurder; een
huur die in 1900 voor weer zes jaar wordt
verlengd.
In 1901 moet de molen een nieuwe roe
hebben zoals uit een advertentie in De
Molenaar blijkt, waarin het bestuur om
een binnenroede van 24 m vraagt. Of er
een rechtstreeks verband is met de bin-
nenroede wordt niet duidelijk, maar op 3
september 1901 blijkt ‘Molenbouwer P.
Boorsma’, ongetwijfeld de bekende
Zaanse molenmaker en auteur van die
naam, in het ziekenhuis in Den Burg te lig-
gen. Het valt ook niet mee om een ge-
schikte roe te vinden, zodat men over-
weegt K. Kuijper uit Den Hoorn, een ge-
wezen Zaanse molenmaker, de levering
van een roede op te dragen.
Een paar jaar later ontstaan er proble-
men met de publieke verhuur van de mo-
len. Op 3 februari 1906 wordt de molen
verpacht omdat binnenkort de termijn af-
loopt. Dat gebeurt op de gebruikelijke
manier en de molen wordt gemijnd door
Tijs Smit uit de buurtschap Zevenhuizen op
Texel voor ƒ 325,- per jaar. Het lijkt alle-

maal volgens het boekje te zijn gegaan,
maar in werkelijkheid is dat niet het geval.
Tijs Smit zou problemen met zijn zenuwge-
stel hebben en wordt enkele dagen na
de verpachting ‘als zenuwlijder in een ge-
sticht opgenomen’. De familie probeert
nu onder het huurcontract uit te komen
op een beroep van ontoerekenbaarheid.
Het polderbestuur wil daar niet van we-
ten, want de verhuur was op gebruikelijke
manier verlopen en aan Smit was niet bij-
zonders te merken geweest. De familie
schakelt nu de huisarts in om het polder-
bestuur duidelijk te maken dat Smit on-
toerekenbaar was. De arts, Adr. Wage-
maker, deelt mee dat Smit al enige tijd
voor de verpachting, sinds ongeveer half
januari, bij hem onder behandeling was
wegens ‘overspannenheid in het zenuw-
gestel’ en dat in tegenstelling tot hetgeen
het polderbestuur beweerde, Smit bij de
verpachting al ontoerekenbaar was. De
dokter was in de namiddag van 3 februari
nog bij Smit geweest en had geconsta-
teerd dat de man ernstige problemen
had, zodat hij een paar dagen later werd
opgenomen. Dit bleek ook uit het feit dat
Smit zijn eigen bod verhoogde, dat hij het
molenaarsvak niet kende (terwijl de huur-
der verplicht was zelf te malen) en dat hij
geen goede borgstelling had.
Het polderbestuur is niet echt onder de in-
druk van de argumenten: het huurcon-
tract is rechtsgeldig. Uit arren moede

biedt de echtgenote van Smit een scha-
devergoeding van ƒ 100,- aan voor de
ontbinding van het contract. Er komen
advocaten aan te pas en dan haalt de
polder toch maar bakzeil. Op 20 juni 1906
verhuurt de polder de molen voor een
periode van zes jaar (1 juli 1906-30 juni
1912 aan J.M. Witte voor ƒ 205,- per jaar.
Jan Witte had eerder tijdens de verpach-
ting, waar Tijs Smit de molen voor ƒ 325,-
mijnde ƒ 250,- geboden, zodat de polder
met een strop zat en Witte er goed tus-
senuit kwam.
Opvallend is de daling van de huurprijs in
de loop der jaren. In 1856 huurt J.W. van
Sint Annaland de molen voor ƒ 620,- 
oer jaar; in 1866 heeft Jacob Witte Cz er 
ƒ 520,- voor over; in 1881 betaalt hij, zoals
we zagen, ƒ 460,- en in 1906 gaat het om
minder dan de helft: ƒ 205,-. 
Binnen het polderbestuur en in de inge-
landenvergadering waren er al sinds de
brand van 1881 kritische stemmen ge-
weest over het aanhouden van de mo-
len. Als in 1912 de molen opnieuw ver-
huurd moet worden dan valt het besluit
om de molen maar te verkopen omdat hij
‘geene voordeelen afwierp, neen, voor
Eijerland eerder verlies aan rente enz.
heeft opgeleverd’ en zo komt er dan in
De Molenaar een advertentie te staan
waarin aankondiging wordt gedaan van
een ‘Publieke verkoop Windkorenmolen
met Woning’ op woensdag 15 mei in het
lokaal ‘de Nieuwe Aanleg’ te De Cocks-
dorp. De molen wordt omschreven als
een ‘in uitmuntenden staat van onder-
houd verkeerende en in volle werking
zijnde windkorenmolen met de daarbij
behoorende molenaarswoning en erven,
bijzonder gunstig staande en gelegen na-
bij de Cocksdorp op Texel. De aanvaar-
ding is per 1 juli 1912. 
De molen en wat erbij hoort wordt dan
gekocht door J.M. Witte, zoon van Jacob
Witte Czn voor 3900 gulden, dezelfde Jan
Witte die de molen als sinds 1906 in huur
had. Kort nadat hij de eigenaar is gewor-
den gaat de molen in 1915 in een bui aan
de kletter en loopt zware schade op aan
hekwerk en zeilen. Vergeleken met zijn va-
der komt hij er nog goed van af, al kwa-
men volgens het huurcontract de kosten
van as en roeden voor de polder... 
De molen wordt hersteld, maar Jan Witte
heeft er niet lang plezier van. Nadat zijn
vrouw al eerder is overleden sterft Jan
Witte zelf op 14 februari 1916 op veertig-
jarige leeftijd. Een opvolger is er niet. Er zijn
twee minderjarige dochtertjes die naar
het weeshuis in Den Burg gaan. De molen
met het huis enz. worden op 19 april 1916
geveild en verkocht aan Bernard Dros
voor 6090 gulden. Dros bemaalt de molen
niet zelf, maar hij verhuurt hem aan P. van
der Voort. 
Op 9 november 1918 vindt een tragisch
ongeval plaats, helaas niet het enige in
zijn soort. Het vierjarige zoontje Adrianus
van molenaar Van der Voort ontsnapt
aan de aandacht en loopt op het draai-
ende wiekenkruis in. Hij krijgt een klap van
een wiek en overlijdt aan de gevolgen er-
van.

Bouwtekening van het omstreeks 1870 gebouwde nieuwe molenhuis bij de molen
van De Cocksdorp. 
Het stond schuin tegenover de molen aan de andere kant van de Postweg.
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Weer brand

In De Molenaar van 25 augustus 1920 bie-
den Alb. Dros nabij De Cocksdorp en N.
Dros te Eijerland-Texel in een advertentie
aan ‘Uit de hand te koop: De in volle wer-
king zijnde Korenmolen “De Hoop” met
flinke woning en tuin, nieuw pakhuis enz.
Gelegen in den polder Eierland nabij de
Cocksdorp. Tot een verkoop komt het
evenwel niet, want een week later ligt de
molen plat! In De Molenaar van 8 sep-
tember kan men het volgende bericht le-
zen: ‘Brand.Maandagavond, 30 augustus
is de korenmolen “De Hoop” van Ge-
broeders Ros (moet zijn Dros, jsb) te Texel
geheel afgebrand, waarschijnlijk door het
warm loopen van de as. Een schuurtje,
dat er naast stond, werd mede een prooi
der vlammen. De brandspuit was niet
aanwezig , omdat die van de Cocksdorp
afgekeurd was. Alles was verzekerd.’ Vol-
gens verhalen van Texelaars is de molen
verbrand ten gevolge van een ruzie tus-
sen de oude en een nieuwe molenaar. Als
het hard waaide en de molen moest wor-
den gevangen ging men naar boven met
een emmer water om eventueel te blus-
sen. In verband met de ruzie zei de oude
molenaar dit niet tegen zijn opvolger en
vertrok zodat de molen weldra ver-
brandde! 
Dat betekende dan het definitieve
einde voor de korenmolen van De
Cocksdorp. Op de plaats van de molen
staat nu een hotel, waarvan de naam
herinnert aan de molen die er eens
stond: Hotel Oranjerie Molenbos.

De naam

De Hoop is verreweg de meest algemene
molennaam dus met het eraan verbin-
den van conclusies moet men heel voor-
zichtig zijn. Toch is er iets opvallends. De
molen van De Cocksdorp begint zijn be-
staan (vermoedelijk) in Amsterdam in
1789 als korenmolen De Hoop eindigt zijn
bestaan in De Cocksdorp 131 jaar later
met dezelfde naam. Toeval? 
Toen de Amsterdamse molen in 1870 naar
Sassenheim verhuisde kwam hij daar in de
plaats van een afgebrande koren- en
pelmolen die De Nijverheid heette. Uit
niets blijkt dat de nieuwe molen in Sassen-
heim de naam van zijn voorganger bleef
dragen. Anders gezegd: de kans dat hij
zijn Amsterdamse doopnaam bleef be-
houden is groot. Want toen de molen in
1882 naar De Cocksdorp verhuisde kreeg
hij in ieder geval de naam De Hoop. Con-
tinuïteit? Die is heel goed mogelijk, te
meer daar de naam van de voorganger
van de afgebrande molen van De Cocks-
dorp werd losgelaten, want die heette De
Eolus. Als die continuïteit van de naam De
Hoop inderdaad heeft bestaan dan is het
een aanwijzing eens te meer dat de Sas-
senheimse molen en daarmee de molen
van De Cocksdorp inderdaad de gewe-
zen Amsterdamse molen De Hoop is. 

Betekenis

In Sassenheim is men bijzonder blij met het
boven water komen van de relatie tussen
de molen van De Cocksdorp en die van
Sassenheim. Harde constructieve informa-
tie over de molen van Sassenheim buiten
de nog bestaande onderbouw was er niet
veel; in feite niet meer dan zegge en
schrijve één foto van de complete molen.
Van de molen van De Cocksdorp zijn meer-
dere foto’s bekend die dan gelijk ook iets
over de molen van Sassenheim zeggen (of
de kap zou na het ongeluk van 1882 ingrij-
pend gewijzigd moeten zijn). Die foto’s zijn
dan ook van groot belang voor een be-
trouwbare reconstructie van de molen van
Sassenheim, want die kant wil men daar
op. Verder leidde de bekend geworden re-
latie ook naar een advertentie in De Mole-
naar uit 1901 waarin wordt gevraagd om
een binnenroede van 24 m. Daardoor we-
ten de mensen in Sassenheim nu ook de
vlucht van hun molen en dat is ook een be-
langrijk gegeven bij een reconstructie.
Kortom, de ontdekking van het voortge-
zette bestaan van de molen van Sassen-
heim is niet alleen een bijdrage tot de ge-
schiedenis van deze Hoop in drievoud,
maar ook een bijdrage tot de toekomst
van de molen in Sassenheim.

De molen van De Cocksdorp met links het molenaarshuis. De binnenroede hangt wel heel erg door, waaruit geconcludeerd kan
worden dat deze op zijn laatste benen loopt. Dat past uitstekend bij een advertentie in ‘De Molenaar’ van 12 juni 1901 waarin het
polderbestuur om een nieuwe binnenroede vraagt. Derhalve is deze foto te dateren op juni 1901 of kort daarvoor. Het kruirad is
duidelijk hetzelfde als op de molen van Sassenheim (foto coll. Gemeentearchief Texel).

Passage uit de ‘Rekening en Verant-
woording’ over het boekjaar 1882-1883
met de passage over de aankoop van
de molen uit Sassenheim. 
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lengd tenzij een abonnement uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar
schriftelijk wordt opgezegd.
De in het lopende abonnementsjaar (van januari t/m december) reeds verschenen
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Overig Europa ƒ 65,- per jaar (incl. 6% BTW).
Overige landen op aanvraag.

De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Door u aan te melden als donateur.
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blad gratis bij een minimum-donatie van  ƒ 62,50

3. Door een cadeau-abonnement.
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� JA1, ik meld mij aan als abonnee op de ‘Molenwereld’ m.i.v. 1 januari 2005

� JA1, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Molenwereld tegen een donatie van
ƒ ................... Ik maak mijn donatie over op Postbank rek. 4506935 of Rabobank 
rekeningnr. no. 3750.30.867 t.n.v. de Stichting Molenwereld.

Als molenliefhebber/beroepsmolenaar/molenmaker/vrijwillig molenaar2 ben ik speciaal
geïnteresseerd in:...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

� JA1, ik wil graag een cadeau-abonnement aanvragen voor:
Naam:..............................................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Postcode:.............................Plaats:................................................................................................
Datum van ingang:........................................................................................................................

Handtekening:

Afzender (s.v.p. in drukletters)
Naam:..............................................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................
Postcode:.............................Plaats:................................................................................................
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1S.v.p.  aankruisen hetgeen door u gewenst wordt. / 2 Doorhalen wat niet van toepassing is.
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